РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Областната епизоотична комисия
11.07.2018 г.
Днес 11.07.2018 г., в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана
се проведе заседание на Областната епизоотична комисия.
В заседанието участваха представители на Областната епизоотична
комисия:
1. Инж. Цветко Цветков – Заместник областен управител, ОА – Монтана;
2. Д-р Людмил Антов – началник отдел ЗЖ, ОД „БАБХ” – Монтана;
3. Д-р Боряна Гарванска – гл. инспектор ЗЖ, ХО – ОД „БАБХ”– Монтана;
4. Гл. инсп. Генади Горанов – началник на сектор ЦПК към РД „ ПБЗН” – Монтана
5. Снежана Макавеева – гл. директор в ОД „Земеделие“ – Монтана;
6. Д-р Мария Каменова – зам. директор РЗИ – Монтана;
7. Александър Алексиев – гл. експерт РИОСВ – Монтана;
8. Мариян Божинов – началник СПИП, ОД на МВР - Монтана;
9. Илиян Кънчев – началник ЗЖУ – Монтана;
10. Стоян Петров – гл. експерт РДГ – Берковица;
11. Александър Георгиев - СЛРД „Огоста” – Монтана;
12. Представители на общините Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Брусарци,
Георги Дамяново, Якимово и Монтана.
Секретар:
Надя Стайкова-Дамянова - младши експерт в дирекция АКРРДС;
От областна администрация Монтана присъства:
Инж.Нели Дацова - директор на дирекция АККРДС на Областна администрация
Монтана;
Заседанието откри г-н Цветко Цветков – заместник областен управител на
област Монтана и председател на Областна епизоотична комисия, който приветства
присъстващите с добре дошли и разясни причината за свикването на извънредното
заседание на комисията, а именно усложнената епизоотична обстановка по отношение
на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в Република Румъния и опасността
от проникване на заболяването на територията на Република България.
Срещата продължи д-р Людмил Антов – началник отдел „ЗЖ“ ОДБХ- Монтана,
като запозна членовете със Заповед № РД 11-1225/06.07.2018 г. на Изпълнителния

директор на БАБХ, с която се задължават директорите на Областните дирекции по
безопасност на храните да организират:
1. Извършване на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти
(промишлени, фамилни ферми, стада източнобалкански свине и обекти за
отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди), регистрирани на
територията на съответната ОДБХ
и актуализиране на данните в
Интегрирана информационна система – ВетИС на БАБХ. Проверките на
обектите, посочени в списък, приложение 1 към настоящата заповед, да
започнат от 09.07.2018 г. и да приключат до 31.07.2018 г.
2. Провеждане на инструктаж и връчване на предписания на
собствениците/ползвателите на обекти по т.1 за:
2.1 Спазване на мерки за биосигурност, с цел недопускане проникване на
вируса;
2.2 Прилагане на изискванията за придвижване на домашни свине между
свиневъдните и други обекти с епизоотично значение, в зависимост от
категорията на свиневъдния обект, от който произхождат, като се обърне
особено внимание на движението на свине от и към свиневъдни обекти
за отглеждане на свине, предназначени само за лични нужди;
2.3 Подписване
на
декларация
по
образец,
от
страна
на
собственика/ползвателя на обекта;
3. Извършване на засилен клиничен надзор за АЧС в обектите по т.1 с
документиране на резултатите. При всяко съмнение за АЧС да бъдат вземани
проби и изпращани за изследване.
Д-р Антов представи, какво представлява болестта - Африканска чума по
свинете (АЧС), посредством слайдова презентация, кратък филм и информационни
брошури.
Представителя на ОДБХ- Монтана, разясни в детайли основната симптоматика
и спецификата на протичане на заболяването, начина на заразяване, клиничното
проявяване, как се диагностицира и какви предпазни мерки е необходимо да се вземат.
В допълнение по темата, д-р Людмил Антов каза, че конкретен повод за
свикване на комисията е предприемане на превантивни мерки срещу Африканска чума
по свинете (АЧС). До този момент в България няма констатирани случаи на
заболяването, но имайки в предвид обаче бързият и неконтролируем ход на
разпространение на АЧС досега, прогнозите за проникването и на българска територия
е неблагоприятна, като то може да бъде факт във всеки един момент. Регистрирани са
вече случаи на болестта в Молдова, както и в съседна Румъния.
В резултат от проведени обсъждания и предвид необходимостта от
предприемане на незабавни действия за недопускане разпространението на
заболяването АЧС в област Монтана, Областната епизоотична комисия взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областния управител на област Монтана да издаде заповед с конкретни
мерки, които да се прилагат на територията на област Монтана, във връзка с
недопускане на заболяванията Африканска чума по свинете (АЧС);
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2. Да се запознаят кметовете на общините от област Монтана и всички
ангажирани институции със заповедта за изпълнение на задължителните мерки за
недопускане на болестта.
След гласуването, г-н Цветков даде думата за други коментари по темата както и
за добавяне на нови предложения, но такива не бяха направени.
Г-н Цветко Цветков, благодари на всички за днешното участие и закри
заседанието.
ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ /П/
Заместник областен управител на област Монтана

Изготвил: Надя Стайкова - Дамянова - младши експерт в дирекция АКРРДС, 17.07.2018 г. /П/
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