
 

 

                                               
 
 

                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

                            Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 

                                                          заседание на 
                         Областната епизоотична комисия на област Монтана  

                       22.11.2016 г. 
 

    Днес, 22.11.2016 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областната епизоотична комисия. 
 От страна на постоянния състав на комисията в заседанието взеха участие както 
следва: 

 Бойко Благоев – зам. областен управител на област Монтана. 
 
 Д-р Боряна Гарванска – представител на ОД на БАБХ – Монтана и 
зам.председател на Областната епизоотична комисия. 
  
 Членове с право на глас: 

 

 1.  д-р Даниела Караджова – представител на РЗИ - Монтана 
 2.  ст. инсп. Генади Горанов  – началник сектор ЦПК към РД “ПБЗН” - Монтана 
 3.  Александър Стефанов  – представител на ЗЖУ - Монтана 
 4.  гл. инсп. Мариян Божинов  –   представител на ОД на МВР - Монтана 
 5.  инж. Константин Костов – ръководител на СЛРД “Огоста” - Монтана  
 6.  инж. Стоян Петров – представител на РДГ - Берковица 
 7.  Валери Първанов – представител на РИОСВ – Монтана 

8.  Жанет Попова – представител на ОД “Земеделие” Монтана 
 
 Участие в заседанието взеха и: 
 
            9.   д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово 
 10. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец 

 11. Надя Дамянова – представител на община Георги Дамяново 

 12. Надежда Нончева – представител на община Монтана 
 13. Райка Елкина – представител на община Вълчедръм 
 14. инж. Петьо Иванов – директор на ДГС Монтана  
 15. инж. Красимир Вълков – директор на ДГС Чипровци 
 16. инж. Йордан Йончев – директор на ДГС Берковица 
 17. инж. Горан Лозанов – директор на ДГС Лом 

 18. Стоян Ангелов – ръководител на СЛРД “Сокол” – Берковица 
 19. Димитър Първанов - представител на СЛРД “Ботуня” – Вършец 
  
 Заседанието откри г-н Бойко Благоев, който приветства присъстващите с добре дошли 
и обяви дневния ред както следва: 

1. Повишаване на епизоотичната готовност по отношение на заболяването 
Инфлуенца по птиците. Организация на изпълнението. 

2. Разни – въпроси към ръководството на комисията и предложения от членовете във 

връзка с изложените проблеми. 
 
След като от страна на членовете не бяха направени предложения за допълване на 

дневния ред той бе одобрен и думата бе дадена на д-р Боряна Гарванска за представяне на 
епизоотичната обстановка в страната в рамките на точка 1. 

 Представителят на ОД на БАБХ в Монтана запозна присъстващите със съдържанието 
на издадената от Директора на Областната дирекция по храните Заповед № 249/17.11.2016 г., 
в която подробно са разписани стъпките, които следва да бъдат предприети от страна на 
длъжностните лица към отдел “Здравеопазване на животните” при ОД на БАБХ съвместно с 
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представителите на ведомствените териториални структури, общинските и частно 

практикуващите ветеринарни лекари. 

 Представените насоки за превенция и контрол на заболяването включват дейности 
като организиране на съвместни проверки с представителите на ЛРД по отношение на прелета 
на диви мигриращи птици, следене за отклонения в здравословното състояние на птиците в 
това число и за евентуално наличие на трупове на умрели птици. От съществено значение е и 
контролът, осъществяван съвместно със служителите на МВР върху пазарите за живи животни и 

птици и вземане на мерки при констатирани нередности. В случай на завишена смъртност – над 
3% от нормалната за период повече от два дни, незабавно следва да се уведоми отдел 
“Здравеопазване на животните” към ОДБХ Монтана на тел. 096/300 202 или 096/ 300 204.  

В допълнение към темата, касаеща превенцията и контрола върху заболеваемостта д-р 
Гарванска представи и конкретни данни от информационната система на ЕС (ADNS) за 
обявяване на особено опасни болести по животните. Тя обърна внимание върху установените 
огнища на Високопатогенна инфлуенца H5N8 на територията на редица Европейски държави 

като Германия, Нидерландия, Австрия, Швейцария и др. 
Под формата на мултимедийна презентация д-р Боряна Гарванска запозна 

участващите в комисията с основната симптоматика и спецификата на протичане на 
заболяването при птиците. При осъществяването на превенция контролните органи следва да 
следят с повишено внимание за клинични признаци като невъзможност за изправен стоеж, 
парези, некоординираност, намалена консумация на вода и фураж, респираторни проблеми и 
общи нарушения в поведението. 

В заключение д-р Гарванска благодари на присъстващите за вниманието и поясни, че 
е необходимо в краткосрочен план общинските епизоотични комисии също да проведат свое 
заседание относно цялостната епизоотична обстановка и действията, насочени към превенция 
на заболяването Инфлуенца по птиците. 

В рамките на точка 2 от дневния ред г-н Благоев предостави думата на участниците в 
комисията за въпроси и коментари по обсъжданите проблеми и дейността на контролните 

органи. 
Д-р Георги Георгиев се поинтересува дали има установени случаи на заболяването 

Инфлуенца по птиците на територията на област Монтана, а също така дали ваксинацията, 

извършвана по повод на вече установеното огнище на заболяването “псевдочума” ще обхване и 
съседни на община Лом общини. 

Д-р Гарванска уведоми аудиторията, че случаи на Инфлуенца по птиците в 
административните граници на област Монтана не са установени и понастоящем разписаните 

мерки са насочени изцяло към контрол и недопускане на заболяването. По отношение на 
ваксинацията за “псевдочума” представителят на ОДБХ - Монтана поясни, че тя вече 
приключва и е съсредоточена изцяло в 10-километровата зона около установеното огнище в 
община Лом. 

Г-н Стоян Ангелов отправи питане дали ловно-рибарските сдружения трябва да 
продължат и за в бъдеще практиката по наблюдение и предоставяне на проби от отстреляни 
животни в съответните райони. В допълнение той информира ОДБХ, че ЛРД “Сокол” – 

Берковица се нуждае от допълнителни бройки чували и шишенца за проби. 
В отговор на поставения въпрос д-р Гарванска изрично подчерта, че дейностите по 

наблюдение и изпращане на проби от страна на ЛРД трябва да продължат и се ангажира да 

окаже съдействие на сдружение “Сокол” за набавянето на нужните чували и шишенца.   
Г-н Бойко Благоев прикани присъстващите за още въпроси, коментари или 

предложения по обсъжданата тема, но такива не бяха направени. 

С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито. 
 
 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

Областен управител на област Монтана 
и Председател на Областната епизоотична комисия 
/П/ 
 
 

 

 
 
 
 
Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС  
/П/ 
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