РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Областната епизоотична комисия
12.04.2019 г.
Днес 12.04.2019 г., в заседателна зала № 1 на Областна администрация
Монтана се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия.
Участие в заседанието взеха както следва:
1. Инж. Цветко Цветков - заместник областен управител на област Монтана
2. Д-р Людмил Антов – началник на отдел ЗЖ в ОД „БАБХ”– Монтана
3. Д-р Боряна Гарванска - гл. инспектор ЗЖ в ОД „БАБХ”– Монтана
4. Жанет Попова - гл. експерт, ОД „Земеделие“ – Монтана
5. Ива Иванова – гл. инспектор в РЗИ – Монтана
6. Д-р Христо Митев – председател на БВС - Монтана
7. Мариян Божинов - началник сектор ПИП, ОД на МВР - Монтана
8. Генади Горанов - началник сектор, РДПБЗН - Монтана
9. Д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово
10. Боян Аврамов – зам.кмет на община Вълчедръм
11. Тодор Лазаров – представител на община Берковица
12. Мирослав Тонов – представител на община Берковица
13. Миглена Велкова – представител на община Лом
14. Невяна Георгиева – представител на община Медковец
15. Моника Радоева – представител на община Бойчиновци
16. Нелка Петкова – представител на ОПУ – Монтана
17. Мартин Марков – представител на БДЖ, пътн. превози – Видин
18. Александър Ангелов – представител на Обл. отдел „Автомобилна
администрация“
19. Инж. Милко Благоев – директор на ТП ДГС „Говежда“
20. Инж. Георги Костадинов – директор на ТП ДГС „Лом“
21. Инж. Петьо Иванов – директор на ТП ДГС „Монтана“
22. Инж. Красимир Вълков – директор на ТП ДГС „Чипровци“
23. Инж. Иван Николов – представител на РДГ „Берковица“
24. Борислав Стефанов – представител на ТП ДГС „Лом“
25. Инж. Георги Димитров – представител на ТП ДГС „Берковица“
26. Александър Александров – представител на СЗДП
27. Стоян Ангелов – представител на СЛРД „Сокол“ – Берковица
28. Кирил Николов – представител на СЛРД „Огоста“ – Монтана
29. Антон Антонов – представителна СЛРД „Свидня“ – с. Говежда

Заседанието откри Зам. областният управител на област Монтана инж. Цветко
Цветков, който приветства присъстващите с добре дошли и представи конкретния
повод за свикване на извънредното заседание, а именно необходимостта от
предприемане на превантивни действия за превенция и недопускане на
заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на област Монтана.
Инж. Цветков запозна накратко аудиторията с постъпилото от Българската агенция
по безопасност на храните писмо по повод провежданата информационна кампания
за АЧС и съответните контролни и превантивни мерки срещу заболяването.
Думата бе дадена на д-р Людмил Антов от ОД на БАБХ – Монтана, който
представи в резюме информация относно актуалната епизоотична обстановка в
страната, съседните държави и Европа и известните към настоящия момент
обстоятелства, свързани с разпространението на вируса АЧС. От изнесените данни
стана ясно, че към днешна дата са установени 5 огнища при диви свине и 1 при
домашни на територията на областите Варна, Добрич и Силистра. Д-р Антов обърна
внимание върху факта, че отсъствието на заболеваемост в област Монтана в никакъв
случай не следва да бъде причина за занижен контрол от страна на институциите,
тъй като веднъж влязъл в границите на страната вирусът притежава способност да
се разпространява бързо и до доведе до значителни щети за националната
икономика, най-вече що се касае до износа на хранителни продукти, който
неизбежно ще попадне под забрана съгласно действащите в ЕС регламенти.
В логическа последователност д-р Антов запозна присъстващите и с
основните аспекти на възприетата от структурите на БАБХ стратегия за превенция и
контрол на заболеваемостта от АЧС, включваща както следва:
 Контрол на популациите от диви свине предвид факта, че организмът на
младото животно е изключително реактивен и възприемчив към вируса.
 Хигиена на лова, включваща като задължителен елемент наличието на
обособени зони или терени за загробване на остатъци от трупове на
отстреляни животни след тяхното обработване.
 Превантивно вземане на проби както от отстреляни животни, така и от
намерени трупове на животни.
 Провеждане на информационна кампания за заболяването АЧС по начин,
който ще обхване максимално широк кръг от обществеността в това число
общините, офисите на Държавните горски стопанства и Ловно-рибарските
сдружения, животновъдните обекти и като цяло всички места, до които
гражданите имат достъп и където биха могли да получат навременна
информация.
 Редовни прегледи на отглежданите домашни животни, най-вече в обектите,
където има струпване на голям брой такива с цел своевременно установяване
на нередности и отклонения.
 Контрол на движението на международните транспортни средства,
преминаващи през територията на област Монтана предимно в частта,
отнасяща се до използваните от пътуващите места за почивка, където найчесто се създават условия за разпространение на вируси посредством
изхвърлени остатъци от храна.
По отношение на местата за почивка, използвани от пътуващите през
територията на областта тежкотоварни и други МПС д-р Людмил Антов поясни, че
ОДБХ ще разчита на съдействие от страна на Областното пътно управление за
идентифицирането на тези места с цел те да бъдат подсигурени от гледна точка на
контрол, транспортиране, проби и при необходимост – изгаряне на събраните
хранителни отпадъци.
Отношение по темата, касаеща използваните от МПС места за почивка в област
Монтана, взе г-жа Нелка Петкова от Областното пътно управление, която представи
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на вниманието на присъстващите информация за основните пътища с крайпътни
площадки в областта, през които преминават тежкотоварни и други МПС от държавичленки на ЕС и трети страни, засегнати от заболяването Африканска чума по свинете
както следва:
1.Републикански път /РП/ I-1 (E-79) „Граница Област Видин- БелотинциОбходен път Монтана-Граница Област Враца“, от км 73+542 до км 125+450.
Крайпътни площадки:
- км 76+823 – страна „дясно: Площадка със суха чешма /Белотинци/;
- км 93+864 – страна „дясно“: Площадка за краткотраен отдих с чешма
/Винище/ Има съдове за събиране на битови отпадъци/;
- км 99+421 – страна „ляво“: Площадка при бивш Снегоринен пункт Долна
Вереница;
- км 106+971 – страна „дясно“: Площадка с чешма – Местност „Парта“;
- км 111+714 – страна „ляво“: При Завод „Монтана“;
- км 117+784 – страна „ляво“ / след с.Трифоново/;
- км 118+730 – страна „дясно“: Регистриран Търговски крайпътен обект
ТКО/-ТИР-паркинг на Фирма „К-73“-ООД;
2.РП II-81 „Граница Област София – Проход „Петрохан“ – Обходен път
Берковица-Благово-Обход „Монтана- изток“ – Вирове - Обход Долно
Церовене – Расово- Лом“, от км 50+870 до км 146+643.
Крайпътни площадки:
- км 53+240 – страна „ляво“: Проход „Петрохан“;
- км 63+499 – страна „ляво“: Площадка за краткотраен отдих с чешма и
крайпътно заведение – местност „Малка Бързия“ /Има съдове за
събиране на битови отпадъци/;
- км 72+705 – страна „ляво“: местност „Чапраза“ / при Кръстовище с РП
III-812 /За гр.Вършец/;
- км 95+385 – страна „дясно“: Язовир „Чернила“;
- км 111+220 - страна „ляво“: Площадка – местност „Долна вода“;
- км 142+719 – страна „дясно“: Площадка със суха чешма /Преди гр.Лом/;
- км 98+358 – страна „дясно“: Пътна връзка към Крайпътен обект;
3.РП II-11 „Добри дол - Сливата- Орсоя – Лом – Ковачица – Граница
Област Враца“, от км 23+167 до км 78+820.
Крайпътни площадки:
- км 37+900 – страна „ляво“: Местност „Чучурката“;
- км 68+693 – страна „дясно“: След масивен стоманобетонов мост тип
„Виренделова ферма“;
4.РП III-112 „Граница Област Видин – Дъбова махала-СмирненскиСлавотин-Д-р Йосифово – Студено Буче- о.п.Монтана“, от км 10+500 до км
47+650.
Пътят е с ограничено движение, поради извършвания основен ремонт –
рехабилитация.
На всички площадки по изброените по-горе Републикански пътища няма
поставени химически тоалетни, площадките за краткотраен отдих са крайно
недостатъчни, а съществуващите аварийни площадки по пътищата се използват от
тежкотоварните автомобили за кратък отдих.
В контекста на представените данни Областно пътно управление – Монтана
предлага общините, на чиято територия се намират крайпътните площадки да
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заявят контейнери за отпадъци, като осигурят и тяхното поставяне на място по
идентифицираните
пътища. По отношение на превенцията и контрола на
заболяването Африканска чума по свинете Областно пътно управление може да
окаже необходимото съдействие чрез инспекторите от Националната система за ТОЛ
– управление.
Д-р Антов благодари за предоставените данни и подчерта, че ще разчита в
много голяма степен на съдействие както от страна на ОПУ, така и от общините при
осъществяването на превантивната дейност.
Инж. Цветко Цветков прикани аудиторията за въпроси и коментари по
разискваната тема.
След като от страна на участниците в заседанието такива не постъпиха д-р
Антов поиска думата, за да допълни представената от него информация за
заболяването АЧС с една важна особеност, отнасяща се до разпространението на
конкретния вирус, а именно устойчивостта на дивите прасета към различни болести,
което в последно време води до удължаване на инкубационния период на АЧС от
класическите 5-7 дни до 20 дни при отделни вирусоносители и в значителна степен
увеличава потенциалния риск от разпространение на зараза. В допълнение към
казаното Людмил Антов поясни, че ще продължава да разчита на ловните дружинки
и на екипите на ловно-рибарските сдружения и горските стопанства за
своевременното предоставяне на полезна информация за всичко установено при
обходите в горските територии.
Допълнителни коментари по темата не бяха направени, предвид което
дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито.

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ
Заместник-областен управител на област Монтана
/П/

Изготвил: /П/
Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС, 12.04.2019 г.
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