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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  М О Н Т А Н А  
 

 

 

П Р О Т О К О Л  

от заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана  

 

Днес, 09.02.2007 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се 

проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Монтана. 

В заседанието взеха участие : 

1. д-р Крум Крумов- – зам. областен управител на Област Монтана; 

2. д-р Людмил Антов – директор на РВМС – Монтана; 

3. д-р Славкова –РИОКОЗ – Монтана; 

4. Нистор Каменов – директор на ОД”ЗГ” – Монтана; 

5. инж. Николай Пенчев – директор на ОД”Гражданска защита” – Монтана; 

6. инж. Боян Цолов – директор на РИОСВ – Монтана; 

7. Златко Тодоров – нач. Сектор охранителна полиция на ОД”Полиция”; 

8. Георги Атанасов – началник на жандармейско подразделение – Монтана; 

9. инж. Васил Иванов – директор на РУГ – Берковица; 

10. инж. Стоян Аврамов – сдружение ЛРД – Монтана; 

11. Румен Цанков – нач. Отдел ТЗ „Риболовен надзор”; 

 

На заседанието присъстваха и: 

Манол Йорданов – мл. експерт в сектор КАК, Областна администрация Монтана; 

Десислава Венциславова- експерт „Връзки с обществеността”, Областна 

администрация Монтана; 

 

Заседанието откри д-р Крумов, като обяви дневния ред, при който то да бъде 

проведено: 

1. Запознаване с епизоотичната обстановка. 

2. Обсъждане на конкретни мерки, които трябва да се предприемат с цел ранното 

откриване и предотвратяване избухването на огнища от птичи грип.  

3. Други. 

 

По точка първа от дневния ред  думата бе дадена на д-р Людмил Антов, за да направи 

цялостен анализ на ситуацията. Д-р Антов запозна присъстващите с обстановката във 

Великобритания и първото за 2007 г. огнище на птичи грип в едно от стопанствата на най -

голямата фирма производител на пуйки в Европа „Бърнард Матюс”, която има 22 халета за 

отглеждане на пуйки. Само едно от тях, в близост до Холтън, област Съфолк в източната 

част на Англия е поразено от високопатогенния азиатски щам H5N1- силно заразен и опасен 

за домашните птици грипен вирус, но въпреки това всичките 160 000 птици във фермата са 

били унищожени. Това е първия случай на H5N1, регистриран в промишлено стопанство във 

Великобритания. Все още е мистерия как е възникнало заболяването. Хипотезите са няколко:  

 Контакт с диви птици въпреки че, моментът е извън сезона на миграциите. 
Също така птицефермата е сочена за една от британските ферми с 

изключително висока степен на биосигурност. Птиците се отглеждат на 

изкуствено осветления, отворите на аспирацията са замрежени  
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 Вирусът е пренесен механично от Унгария чрез хора или превозни средства, 
тъй като изследванията сочат, че щамът, открит в една от пуйките, е  същият 

като този в Унгария. 

 Вирусът е пренесен от работници във фермата чрез непочистени и 

недезинфектирани обувки и превозни средства. 

Следователно във всяка точка в Европа е възможно да възникнат нови огнища. 

 

По т. 2 д-р Крумов даде отново думата на д-р Антов, който запозна присъстващите с 

Заповед № 26/07.02.2007 г. на Областен управител на област Монтана. Настоящата заповед 

отменя всички предни заповеди за птичия грип. Контрола се свежда най-вече до наблюдение. 

Много от фермите са недобре оборудване и оградени. До края на месец февруари такива 

ферми ще бъдат затворени, тъй като не отговарят на елементарни изисквания за 

проследимост на продуктите. Също така е важно кметовете да намерят необходимия ресурс- 

например работещите по програмата за временната заетост, за да се осъществява ефикасен 

контрол и да се предотврати евентуалното разпространение на болестта в областта.  Също 

така е важно фуражите да е съхраняват на недостъпно място за дивите птици, а превозът им 

да се извършва в закрити превозни средства. Притеснително е, че домашни птици се движат 

свободно по улиците. Това трябва да се прекрати на всяка цена и за тази цел да бъдат 

предвидени санкции за неизпълнението на Заповедите на Областния управител.   

Тъй като през област Монтана минава голям международен трафик на автомобили от 

Турция и Гърция към Европа и обратно, както и поради наличието на големи водни басейни, 

където се събират при прелета си за местата на зимуване на юг от нашата страна големи ята 

диви птици се налага засилено наблюдение в област Монтана. Целта е ранното откриване на 

евентуално останали умрели птици, което ще доведе до бързата намеса на компетентните 

органи и бързо изпращане на проби до лабораторията в гр. София. В тази връзка д-р Антов 

предложи да се използват възможностите на общините – да се назначат като „наблюдатели” 

хора от програмата за временна заетост и такива, които получават социални помощи.. 

Наблюдателите ще бъдат инструктирани как да реагират при намирането на умрели или 

болни птици. 

Д-р Крумов  припомни, че през 2006 г. първи в България направихме предложение до 

Агенцията по заетостта – София за наблюдатели на рисковите райони да се използват 

безработни лица, наети на работа от общините по Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост”. Тази година отново сме изпратили такова предложение 

за периода от сега до 31 май 2007 г. и очакваме положително становище. 

По т. 3 всеки от участниците в заседанието запозна присъстващите какви мерки са 

взети, обучени ли са служителите и начина, по който съответната институция, която 

представляват, ще реагира. 

Инж. Цанков информира участниците в заседанието, че ТЗ „Риболовен надзор” 

активно наблюдава колебанията в броя на водоплаващите птици в региона и засега няма 

повод за притеснение. 

инж. Пенчев напомни, че информационната система на ГЗ винаги е на линия, 

дежурните са предупредени. Също така разполагат и с необходимата техника за 

унищожаване и ликвидиране на последствията. 

Според д-р Славкова в РИОКОЗ има действаща система за надзор, разработен е 

конкретен план за действие при съмнение за заболяване. Също така служителите са минали 

курс на обучение. 

Думата бе дадена на представителят на ОД”Полиция” – г-н Кръстев, който запозна 

участниците с действията, които ще бъдат предприети от Полицията- засилени мерки за 

контрол върху пазарите за животни, движението и транспорта на животни и птици.  

Според инж. Аврамов има добра връзка м/у ловните дружинки и РВМС. Също така 

при отстрела на животни, проби от същите се носят за изследвания. 

Д-р Крумов предложи да се гласува решението за наемането на наблюдатели, които 

ще извършват наблюдение в землищата на населените места в областта, като ежедневно ще 

обикалят водоемите и стопанските дворове и при наличие на умрели диви или изхвърлени 



Монтана, пл. “Жеравица” № 1, тел 096/399101, факс 096/399129, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

домашни птици ще уведомяват кметовете, лицензираните ветеринарни лекари и съответните 

ветеринарномедицински служби. Предложението беше прието единодушно от всички 

участници. 

Д-р Антов напомни да се следи и специализираното електронно издание за птичи 

грип  е-Петел.  

С това дневния ред беше изчерпан и д-р Крумов закри заседанието. 

 

 

 

Протоколчик: Председател:  

 / мл. експерт М. Йорданов / / д-р Крум Крумов / 

 


