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На 29 юли 2019 г., във връзка с усложнената обстановка в страната, свързана с 
разпространяващата се Африканска чума по свинете и в изпълнение на Заповед № РД 09- 
694/ 17.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, Областна дирекция 
„Земеделие“ Бургас организира и проведе информационна кампания с цел прилагане на 
мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по 
свинете.

Лектор на работните срещи беше д-р Георги Желев, преподавател в Секция по 
Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина във Ветеринарномедицински 
факултет на Тракийски Университет - гр. Стара Загора, член на Експертния консултативен 
съвет по Африканска чума по свинете.

Информационните срещи се проведоха в общините Карнобат и Поморие, където са 
ситуирани трите промишлени стопанства за интензивно отглеждане на домашни свине и 
община Созопол, където бе потвърдено огнище на Африканска чума при нерегламентирано 
отглеждане на домашни свине в созополското село Зидарово, както следва:

^  От 11.00 часа в заседателна зала на Институт по земеделие гр. Карнобат, в
присъствието на повече от 90 стопани, отглеждащи свине, кметове, кметски 
наместници и представители на органите на местната власт на общ. Карнобат, общ. 
Айтос, общ. Сунгурларе, общ. Руен и общ. Камено, всички официалните ветеринарни 
лекари и регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари от посочените 
общини, представители на горски и ловни стопанства от общините.



^  От 14.00 часа в заседателна зала на Общински съвет гр. Созопол, в присъствието 
на над 40 земеделски стопани отглеждащи свине, с участието на кметове, кметски 
наместници и представители на органите на местната власт на общ. Созопол, общ. 
Приморско, общ. Царево, общ. Средец и част от общ. Бургас, официалните 
ветеринарни лекари и регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари от 
посочените общини, представители на горски и ловни стопанства от общините.

^  От 16.30 часа в заседателна зала на Община Поморие, в присъствието на над 40 
стопани отглеждащи свине, с участието на кметове, кметски наместници и 
представители на органите на местната власт на общ. Поморие, общ. Несебър и част 
от общ. Бургас, официалните ветеринарни лекари и част от регистрираните 
частнопрактикуващи ветеринарни лекари от посочени.

Основна част от темите които д-р Желев представи и които бяха дискутирани са:

1. Изключителната важност на Африканската чума по домашните и дивите свине, като едно 
от най- контагиозните заболявания, поради своите високи нива на смъртност, липсата на 
лечение и ваксина, което налага прилагане на стриктни мерки при отглеждане на свинете 
и разбирането, че мерките за превенция са от изключителна важност за овладяване на 
болестта.

2. Контролът и биологична сигурност в свиневъдните обекти и максималното намаляване 
на популацията диви свине в засегнатите и съседните им региони като мерки към 
ограничаване на заболяването.

3. Изискванията към въвеждане на стриктни мерки за биосигурност, на които трябва да 
отговарят обектите за отглеждане на свине „Лично стопанство/стопанство тип „заден 
двор“, „Фамилна ферма тип Б“, „Фамилни ферми тип А“

4. Предприемане на адекватни мерки за въвеждане на правилните начини и способи за 
извършване на ефективна дезинфекция, съобразена с чувствителността на вируса на 
Африканската чума по свинете към дезинфектантите, както и неговата устойчивост към 
физически и химически въздействия.

5. Необходимостта от незабавно хуманно умъртвяване на всички налични прасета в 
засегнатите от заболяването ферми с констатиран положителен резултат за болестта АЧС, 
като единствен гарантиращ неразпространение на вируса метод за предпазване от 
настъпване на заболяването.

6. Спешната необходимост от оползотворяване за лична консумация чрез клане на 
отглежданите нерегламентирано здрави свине, без официална идентификация в обекти, 
които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания и нерегламентирани по реда 
на ЗВД, с цел избягване на изпълнение на принудителните мерки за евтаназиране на 
отглежданите свине от страна на служители на ОДБХ .

7. Информация относно механизмите на изграждане на имунитет срещу вируса на АЧС, 
установената голяма вариабилност на вируса, което води до затрудняване за разработване 
на ваксини, средства за пасивна имунопрофилактика или антивирусни препарати.



C HaCT051lll,OTO TTI1CMO 611x HCKaJla )],a I13pa.351Ba I13KJllOl.fl1TeJlHOTO CI1 3a)],OBOJ1CTBO I1 

Cbp)],el.fHI1 6naro)],apHOCTl1 OT yl.faCTHeTO Ha )],-p )J{enes KaTO JleKTOp s HHQ)OpMaIJ,HOHHHTe cpelll,I1. 
HMaxMe y,lJ,OBOITCTBHeTO )],a ce 3aTT03HaeM C e)],I1H MJla)], I1 OT)],a)],eH Ha npo<peCH51Ta CH l.fOBeK, KOMTO 

pa.3nonara c s11coK npaKTI1l.fecK11 11 Hayl.feH noTeH1..1,ttan, rapaHT11paH OT npocpec110HaJ1HaTa 

KBaJ111<p11Ka1..J,I151Ta npH)],0611Ta B yH11sepc11TeThT aKpe)],HTHpaH C MHOro BHCOKa 01..1,eHKa OT 

Ha1..1,ttoHaJ1Harn areHIJ,I151 3a 01..1,eH51BaHe H aKpe)],I1Ta1..1,I151 s Eonraptt51. 

ITo speMe Ha cpelll,ttTe )],-p )J{enes )],eM0HcTp11pa 113rpa)],eH CTHJl Ha pa6orn, BHCOK 

npocpec110Han113bM 11 pyTttHa nptt tt3nbnHeHtte Ha noeTH51 aHra)KttMeHT, TaKa l.fe BCI1l.fKI1 

npI1CbCTBalll,H OCTaHaxa pecneKTI1paHI1 OT KaKTO OT 3HaHI151Ta, TaKa 11 OT Hal.fHHa Ha npe)],CTaB51He. 

)J{HseeM I1 pa6oTHM B 113KJllOL!HTeJlHO )],I1HaMI1L!HO speMe, speMe Ha oco6eHO onaCHH, TpaHC 
rpaH11l.fHI1 6oneCT11 no )KHBOTHHTe, speMe Ha CJ10)KHI1 npoMeHH, npoMeHH B KJlHMaTa, 

nocTeneHHO I13LiepnsaHe Ha np11po)],HJ1Te pecypc11, 3aMbpC51BaHe Ha OKOJ1Harn cpe)],a, HapacTBaHe 

Ha HaceneHHeTO Ha nnaHeTaTa I1 Bb3Hl1KBalll,I151 npo6neM C oc11ryp51BaHe Ha npO)],OBOJlCTBHeTO C 
xpaH11. 

O6polll,aM ce c orpOMHO ysmI<eHHe KbM Bae, KbM kP )J{eneB, KbM BCHL!KH HayLIHH 

pa60THl11..1,I1, K011TO CbC CBOHTe 3HaHI151 I1 113CJle)],OBaTeJlCKl1 TaJlaHT npO)],bmKaBaT )],a pa60T51T 3a 

a)],anTttpaHe Ha )KJ1BOTHOBb,ll,HHTe HayKH KbM CbBpeMeHHI1Te peaJlHOCTH 11 cnoMaraT Te )],a 6b)],aT 
op11eHT11paHI1 KbM Cb3)],aBaHe Ha HayLIHH npo)],yKTI1 C na.3apHO np11J10)KeH11e. 

ETO 3alll,O CI1 TT03BOJ151BaM )],a Ml1CJ151, qe CbBMeCTHaTa HH pa6oTa B 60)],elll,e 6H 6ttna 

113KJll0'-111TeJlHO TTOJ130TBOpHa 11 lll,e )],Onp11Hece 3a pa.3BI1TI1eTO Ha )KHBOTHOBb)],CTBOTO B o6nacTia 

HI1 11 )],eKnap11paM rOTOBHOCTia Ha O6naCTHa )],HpeKIJ,I151 ,,3eMe)],eJltte" Eyprac 3a CbBMeCTHa pa6oTa 
3a I13TTOJ13BaHe Ha HOBOCTI1Te B !"ayI<aTa, 3a BbBe)I()],aHeTO 111\1 B npaKTHKaTa, 3alll,OTO 51CHO 

Cb3HaBaMe, qe I1MeHHO HHOBaIJ,HHTe ea npe)],TTOCTaBKa 3a ecpeKTI1BHOCT 11 ycTOML!HBOCT. 
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