РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ

Днес, 11.09.2017 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на
Комисията, назначена със Заповед № ОКД-20-3/07.09.2017 г. на Заместник областен
управител за Областен управител на област Монтана. В заседанието взеха участие:
1. Инж. Цветко Цветков – зам. областен управител, ОА – Монтана;
2. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС, ОА – Монтана;
3. Биляна Борисова – ст. експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Монтана.
4. Д-р Стела Караджова – гл. инспектор ЗЖ, ХО – ОД „Безопасност на храните” –
Монтана;
5. Д-р Боряна Гарванска – гл. инспектор ЗЖ, ХО – ОД „Безопасност на храните”–
Монтана;
6. Александър Стефанов – зам.-началник ЗЖУ – Монтана;
7. Д-р Мария Каменова – зам.-директор РЗИ – Монтана;
8. Мариян Божинов – началник СПИП, ОД на МВР - Монтана;
9. Камелия Петрова – СЛРД „Огоста” - Монтана;
10. Валери Първанов – гл. експерт РИОСВ – Монтана;
11. Жанет Попова – гл. експерт ОДЗ – Монтана;
12. Ростислав Василев – гл. инспектор ИАРА – Монтана;
13. Стоян Петров – гл. експерт РДГ – Берковица;
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 обяви дневния ред, както следва:
1. Запознаване комисията със Заповед № РД-11-1830 от 04.09.2017 г. на
Изпълнителния директор на БАБХ .
2. Запознаване с презентация от извършена проверка на пазарите за животни в
Република България от Анималс Ейнджълс през юли 2017 г.

3. Запознаване с изискванията към регламентирани пазари за животни, хуманно
отношение към животните на пазарите, организация на проверки на всички
нерегламентирани пазари, съвместно с представителите на общини и МВР.
4. График за извършване на проверките.
Г-н Цветков прикани участниците в заседанието да гласуват така представения дневен
ред. След единодушно гласуване „ЗА” от всички присъстващи представители, дневният
ред бе одобрен и думата бе дадена на д-р Боряна Гарванска за запознаване на
присъстващите членове на заседанието със Заповед № РД-11-1830 от 04.09.2017 г. на
Изпълнителния директор на БАБХ.
Заседанието продължи д-р Гарванска с представяне на презентация от извършената
проверка на пазарите за животни на територията на Република България от Анималс
Ейнджълс през юли 2017г. В доклада са събрани данни за състоянието на пазарите за
животни, като първата направена проверка е от месец март на 2013 г. Установени са
редица нарушения и изключително жестоко и нехуманно отношение към животните.
Четири години по-късно представители на Анималс Ейнджълс отново посещават два от
пазарите за животни и установяват същата жестокост към животните и редица нарушения
на законодателството. Констатирайки същите нарушения и жестокост над животните,
екипът на Анималс Ейнджълс предоставя направените заключения на вниманието на
БАБХ. В отговор, БАБХ уведомява Анималс Ейнджълс с писмо за направена повторна
проверка на пазарите за животни и за взетите мерки. Извършена е поредната проверка
през юли 2017 г., констатациите от която са същите като от всички предходни.
Нарушенията са класифицирани в няколко насоки:
-

Малки пазари, два от проверяваните – с лиценз от БАБХ за продажба на животни
(Раковски и Асеновград), останалите проверявани (Хасково, Пазарджик и Стряма) –
без лиценз;

-

Едните пазари разполагат с базови пазарни съоръжения, при другите липсват
такива;

-

Общото състояние на животните е силно тревожно – недохранени, с кожни
проблеми, открити рани, неподходящ транспорт за транспортирането им, сериозна
кашлица, хлътнали хълбоци, висока степен на изтощение от високите температури
и силно слънце, липса на вода и постеля, неправилно връзване без възможност да
се движат с часове, грубо товарене и разтоварване, инфекции, неподходящ хамут,
голяма част от животните са неидентифицирани, бити за забавление;

-

Липса на информация за ангажиментите и задълженията по т. 1, 2, и 5 от Регламент
на Съвета (ЕО) за потребителите на пазари за животни.

След изчерпателното представяне на Доклада, д-р Гарванска даде думата на д-р
Караджова за запознаване на комисията с изискванията към регламентираните пазари за
животни, хуманно отношение, организация на проверки на всички нерегламентирани
пазари, съвместно с представителите на общините на територията на област Монтана и ОД
на МВР Монтана.
Д-р Караджова запозна аудиторията с изискванията за създаване на регламентиран
пазар за търговия с животни на територията на Република България, като изискванията са
свързани с:
-

Материалната база, сграден фонд и оборудване;

-

Изисквания към управителя/собственика на пазара;

-

Изисквания към държавен ветеринарен лекар, представител на БАБХ, като
контролиращ орган определен със заповед.

Представена бе и последната 4 точка от дневния ред от д-р Караджова, а именно
График за извършване на проверки на нерегламентираните пазари за животни и имена на
контролиращите ги официални ветеринарни лекари от ОДБХ Монтана по дни. Данните,
констатирани от тези проверки ще бъдат документирани и обобщени в доклад .
Г-н Цветков предложи за гласуване така предложения Графика за проверки.
Същият бе гласуван единодушно „ЗА”.
В заключение д-р Гарванска допълни, че на територията на ОДБХ Монтана няма
регламентирани пазари, а изискванията за това не са непосилни и сложни. Законовото
основание за тази цел не е тежко или недостъпно, а напротив- лесно изпълнима Наредба.
Необходими са да се предприемат малки стъпки от населените места, съответните общини,
в които от години има пазари, към осъществяването изпълнението на тази Наредба, за да
се облекчи и улесни бизнеса на хората, живеещи там и така да се намалят
нерегламентираните пазари за животни.
С изказването на д-р Гарванска дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе
закрито от г-н Цветков, който благодари на членовете за взетото участие.

Инж. Цветко Цветков

/П/

Заместник областен управител
и председател на Областна епизоотична комисия:

Изготвил: Биляна Борисова - старши експерт, дирекция АКРРДС, 12.09.2017г. /П/

