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Дискусия относно разпространяването на Африканската чума по свинете. Темата става все по-наболяла на 

общоевропейско ниво и е необходимо да се вземат своевременни мерки за спирането на болестта, визирайки 

факта, че от 2018 г. България официално е страна с Африканска чума по свинете. 

 

В събитието, заедно ще вземат участие Момчил Неков - член на Европейския парламент от Групата на 

социалистите и демократите S&D и г-жа Габриела Зоана - член на ЕП от Румъния и заместник-председател на 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони. 

 

Дата: 18.01.2019 г. (петък) от 15:00 ч. до 17:00 ч. 

 

Място: Зала I-ва“ на Община Русе  

   Latcho  
Публикувано Вчера, 10:15 AM 

  

 Бронзов Потребител 

  

 Група:БГ Лов ГРИЗЛИ 

 Мнения:445 

 Регистр:10.11.09 

Господин Терзийски, присъствах на срещата в Русе и мога да кажа, че нещата не са никак розови и по 

собствено убеждение няма как да не пострадаме от чумата. Въпроса е толкова важен,че трябва да загърбим 

всички чувства и емоции. Присъствал почти на всички събрания за АЧС и проблема, според мен следва вече 

да бъде разделен в няколко аспекта. 

1. Мерки които да се отнасят за дивите свине. 

2. Мерки които да се предприемат в свиневъдните ферми. 
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3. Мерки за домашно отглеждане на прасета. 

4. Мерки за свободното отглеждане на прасета. 

5. Мерки за популацията на диви свине в националните паркове. 

За всяка една от точките следва да бъдат приети конкретни текстове в дългосрочен план и да се изпълняват 

стриктно. 

На съвещанието присъства представител о Гюргево който описа картината при тях и какво предприемат и 

правят. Едно от най важните неща които сподели е че са получили над 80 милиона евро от ЕС, които са 

разпределени около 50 милиона за свиневъдите и около 30 милиона предоставени на ловците. 

В тази връзка поставих въпроса за финансиране и у нас, тъй като всички знаем че с трици маймуни не се 

ловят. 

Областния управител на Русе и категоричен за спешна промяна в закона и груповия лов да продължи до 

достигане на популация от 0,3 диви свине на 100 ха. 

Поздрави.  
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Протокол от дискусията: 

 

„Африканска чума по свинете – превенция и тенденции в ЕС“ 

 

Зала I-ва, община Русе, 18.01.20119 г. 15:00 часа 
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Намалено до 65% (от468 x 166) - Щракнете за да увеличите  

 

 

Георги Събев, асистент на Момчил Неков и модератор на срещата я откри и поясни, че колежката на г-н 

Неков от ЕП не може да присъства поради неотложен ангажимент. На нейно място ще се присъедини 

представител на Румънската агенция по храните. 

Намалено до 65% (от468 x 321) - Щракнете за да увеличите  

 

 

Момчил Неков, член на ЕП – приветства присъстващите и накратко разясни, че АЧС е изключително тежко 

икономическо заболяване, което е пренесено на Европейския континент първо в Португалия и там е отнело 35 

години на държавата да се справи. Към днешна дата в ЕС за засегнати Литва, Латвия, Естония, Италия, 

Полша, Чехия, Унгария, Белгия, Румъния и България.  

 

За работата си в ЕП търси подпомагане за финансиране на научно-изследователската дейност за разработване 

и тестване на ваксина срещу АЧС. 

Намалено до 88% (от341 x 238) - Щракнете за да увеличите  

 

 



Д-р Георги Дяков, директор на ОДБХ – Русе  

• Срещи за АЧС се провеждат периодично от 4 години насам 

• На територията на обл. Русе са сформирани и действат 3 епизоотични комисии 

• Наложени са мерки за биосигурност 

• Обсъждана е темата с пристанищен комплекс и с операторите на пристанища 

• Обсъждана е темата с БДЖ за дезинфекция на товарите 

• Действа пункт за дезинфекция на Дунав мост 

• Извършено е преброяване на домашните свине 

• Проведени са обучения на по 2-ма ловци от всяка дружинка как да разпознават симптомите на 

заболяването, как да взимат проби, как да се заравят трупове 

 

Много ловци са изразили съмнение, че заболяването е реално.  

• Проведена е разяснителна кампания на общинско ниво (кметове със стопани), заради съмнения, че 

заболяването е реално. 

• Има план за надзор на заболяването като от извадка от ферми се изпращат периодично проби 

 

До този момент от пасивния надзор на територията на обл. Русе са взети проби от: 

 

3 намерени умрели диви свине 

123 домашни свине 

1054 диви свине 

 

Тази седмица комисия от ФАО , в която присъстват представители на Латвия и на Италия са били на 

посещение в страната и са посетили свинекомплекс Бръшлен, който е на територията на областта и са дали 

изключително висока оценка за съществуващите там мерки за биосигурност. 

Намалено до 65% (от468 x 304) - Щракнете за да увеличите  

 

 

Д-р Димитър Стефанов, кмет на общ. Тутракан, също и ловец 

Бил е през седмицата част от мисията на ЕС. Също похвали Бръшлен. За съмнения дали има АЧС не може да 

се говори, тъй като са доказани положителни проби и от Стопанство Зеленка, Българево и от Кайнарджа. В 

референтна лаборатория е и пробата от дивечовъден участък Алеково.  

 

Той посочи, следните пропуски при досега провежданите мероприятия: 

• Не е добра информационната кампания 

• Занижен е контролът – има ферми тип А и тип Б, в които на практика мерки за биосигурност напълно 

липсват 



• Неадекватни са мерките за намаляване популацията на дивата свиня. Според него или трябва да се разреши 

целогодишен групов лов или целогодишен подборен лов. 

 

Изрази мнение, че лично е против да има само индивидуален свински лов. Даде пример с неадекватни 

изисквания към ловците. „Имам слука, убил съм 160 кг. диво прасе. Викам колегите да ми помогнат да го 

натоварим. Тече кръв, слюнка.“  

„Трябва по някакъв начин да развържем ръцете на ловците, но да им вменим и задължения. Няма кой освен 

тях да подаде сигнал за болно или умряло животно. Няма кой освен тях да загроби такова животно.“ 

„При посещението на сухоземната ограда, мен ме беше срам, че съм българин от тази 60- см ограда. 

Констатирахме съборена ограда там където са минали диви свине от Румъния към България. Питах, когато я 

градихме по цялата речна граница ли ще градим ограда, защото прасетата си минават спокойно. Трябва да 

вземем мерки. Чехия има добър опит, но там дивечовъдните стопанства са затворени. При нас не са. Аз през 

пролетта на 2019 г. очаквам бум на АЧС. Тогава дивите свине раждат и докато кърмят имунитетът им е най-

занижен. Още преди 3 години трябваше да видим нереално голямото увеличение на популацията“. 

 

Георги Събев – до момента в Полша са убити 1 млн., диви свине, в Чехия по обясними причини популацията 

е много по-малка 

 

Ливиу Флореску, представител на румънската агенция по безопасност на храните от обл. Констанца 

Ние сме с по-богат опит, благодарение на еволюцията на заболяването от миналата година. 

Първия случай беше констатиран през лятото в Североизточната част до границата с Украйна и Унгария. 

Установи се, че причината са били внесени заразени непреработени продукти от Украйна. 

Преди появата в окръг Сату Маре всеки окръг по външните граници (на ЕС) с Молдова и Украйна беше под 

сериозно наблюдение, защото очаквахме заболяването да дойде оттам. За жалост дойде в Сату Маре. По-

късно в Тулча, където АЧС дойде с естествената миграция на дивата свиня. 

България и Румъния имат много сходства – индустриални ферми, лов на диви свине, който не е в затворени 

стопанства. Лов, който за повечето европейски страни е само спомен. Заради този лов пострадаха и други 

области – Браила, Кардараши. 

До момента АЧС в Румъния е констатирана в 303 населени места от 19 окръга. 1153 са огнищата, от които 19 

свинекомплекса. 651 са случаите при диви свине. 

С това изключително разрастване на АЧС беше направена промяна в правителствено решение в посока 

превантивно да се унищожават домашни свине. В резултат са умъртвени преждевременно 364 237 прасета.  

Към момента сме се преборили с 13 огнища в Сату Маре, в Дъмбовица 1. 

Извършва се депопулация (умъртвяване на заразените животни), дезинфекция и отново населване. 

 

Директорът на Бръшлен зададе въпрос: Не е ли идиотско да се депопулира в 3-км зона (където се 

предполага, че наблизо има други заразени животни) и веднага след това да се населват нови. 

 

Румънецът отговори, че се правят дезинфекции на 24 часа, след 7 дни, след 14 дни, след 21 дни. 

До момента Румъния е изплатила 87 млн. евро компенсации за умъртвени свине и от тях от ЕС са 

възстановени 34 млн. евро. 

На ниво обл. Гюргево: 

26 огнища в 10 населени места. 15 случая на заразени диви свине в 3 ловни стопанства. Умъртвени са 1000 

домашни прасета, които са изгорени в областния инсенератор. 

Що се отнася до лова на диви свине, сформиран е национален комитет за спешни ситуации (аналог на нашия 

кризисен щаб), в който участват повече министерства, жандармерията, министерството на околната среда и 

това на земеделието. 

Незаразените отстреляни свине могат да се консумират. Квотите за отстрел са увеличени. 



Още през 2009 г. популацията на дивата свиня в Румъния е била сведена до гъстота от 1 животно на 100 ха. (в 

България към момента е над 2 животни, цели се гъстота под 0,5) 

Намалено до 65% (от468 x 313) - Щракнете за да увеличите  

 

 

На зададен въпрос от български ловци има ли специфични изисквания за лов (в инфектираните зони), 

отговорът беше, че се извършва дезинфекция на влизане и излизане от ловното поле, когато то попада в 30-

км зона около огнище. 

 

Ловът с кучета ограничен ли е? – Забранен е на територията на цяла Румъния.  

 

През последните 2 седмици в Румъния няма констатирани нови огнища. 

Във всеки от 42-та окръга в страната има лаборатория, която изследва за АЧС. 

 

Галин Григоров, областен управител на Русе 

След обстоятелствените разяснения на преждеговорящите няма да изпадам в подробности що е то АЧС и има 

ли почва у нас. Това, което можем да направим, в Закона за лова да се променят Допълнителните разпоредби 

и да се удължи лова. На чакала само популацията не може да се ограничи. Ако много спешно не се намали 

популацията, до 3 месеца България ще бъде прегазена от АЧС. 

Говори се за финансиране. Всички дейности имат нужда от финансиране. Парите биха свършили работа 

превантивно. 

 

Д-р Румен Караманов, директор на най-големия свинекомплекс в страната със 

7 хил. майки 

100 хил. постоянен брой свине в комплекса 

Притеснени сме как държавата подкрепя бизнеса. Преди 4 години свинете в страната бяха около 850 

хил./годишно при потребление за страната на месо равняващо се на около 3 млн. свине.  

Към днешна дата свинете в България са над 1,5 млн. годишно.  

Внесените в хазната данъци само под формата на ДДС са 20 млн. лева годишно (без корпоративен данък, без 

да се добавят и осигуровките). 

Задавам си въпроса къде са на настоящата среща компетентните институции, на които са били изпратени 

покани на най-високо ниво.  

Карат ни да правим екшън планове, сами да си избиваме животните в случай на заболяване. Дори да имаме 

биосигурност, ако попаднем в зона какво правим? 

Оградата (по сухоземната граница) изобщо няма да я коментирам, казвал съм го пред министъра.  

Когато имаше случай в Констанца ходих лично там. Имаше всички мерки. Огромна табела, че пазарът (за 



животни) е затворен поради АЧС. Бях разочарован какво се случва на нашата граница. Няма табели, преносът 

на заразени продукти е по усмотрение на пренасящите ги. В Германия има глоба 500 евро.  

Ние започваме отзад напред.  

Дивата свиня още преди 3 години се говореше, че трябва да ? се намалява популацията. Ние започнахме след 

като имахме случаи. Проблемът е връзката диво прасе – заден двор. В Румъния много голям % от свинете се 

гледат в заден двор. Нас засега ни спасява, че при нас не е така. Говорили сме и пред министъра на 

финансите Горанов за задния двор. Той казва „Как да финансираме незаконен бизнес (узаконяване, 

обезщетения за незаконни свине)“.  

Политизирахме проблема.  

В райони, където има случаи защо се допускат гъбари, по Дунава рибари? 

 

Д-р Димитър Димитров, собственик на свинекомплекс Бръшлен 

Имате ли анализ колко ще струва унищожаването на свиневъдството ни?! Румъния и България ще бъдат 

екарисажите на Европа!  

Следват нападки към Неков, че не е запознат с проблема, а се опитва да си прави ПР. Отговор от Неков, че не 

е така. 

Намалено до 65% (от468 x 308) - Щракнете за да увеличите  

 

 

Представители на ловни дружинки от района 

Още с първите заповеди на министъра нещата се объркаха. Около стопанствата (свинекомплексите) не можете 

да си представите колко са дивите свине и на какви групи са. Ако там има болни?  

Искания да се разреши ловът с кучета с аргумента, че без кучета отстреляните свине са много по-малко. Че 

кучетата са обучени и с GPS и те не правят гонки на периметър по-широк от 2-3 километра. 

Тук трябваше да присъства и специалист от държавните ловни дружества. 

 

Десислав Маринов, ловец от 26 години 

В тези заблатени райони (където има диви свине в района) трудно стъпва човешки крак. Аз лично съм си 

мислил дали ако ми плащат бих се наел да ходя там изобщо. Около Бръшлен има такива заблатени терени. 

 

Екоактивист от района 

Взе думата с коментар за недоказаната епидемия от чума по ДПЖ в Странджа и с намеци, че АЧС също е 

недоказано заболяване. Беше прекъснат от Директора на ОДБХ Русе. 

 

Пенчо Милков, народен представител от БСП от Русе 

Събрали сме се за да ви изслушаме и да внесем вашите предложения в парламента. Аз лично съм задавал 

въпроси на министъра по темата. 



 

Румен Андреев, председател на Асоциацията на свиневъдите в България 

Коментира, че не е ясна нормативната методика, по която ще се изчисляват обезщетенията. Не е ясно какви 

ще са пазарните цени, които ще се вземат предвид.  

На какъв етап са изследванията в ЕС за разработване на ваксина за АЧС? 

 

Д-р Димитър Димитров 

Големите фармацевтични компании като Байер и Файзер са наясно за разработване на ваксина и тестването ? 

биха отнели 10-тина години, а дотогава АЧС може да е отминала. Те не са склонни да инвестират в подобно 

нещо. Ваксина може да се очаква ако АЧС удари Германия или Дания. 

 

Радостина Донева, Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня 

Съгласна съм с всичко, което казаха преждеговорящите. Струва ми се, обаче, че вместо да изпадаме в 

казуистики и да говорим дали отсега нататък да се разрешава лова с кучета или не, трябва да си дадем сметка 

защо всъщност популацията на дивата свиня достига такива размери. В държавата реален контрол върху 

популацията на дива свиня няма. Въпреки, че БАБХ и ЦОРХВ сигнализираха за голямата популация още през 

2016 г., те нямат механизми за контрол върху ИАГ и дивата свиня. В отдадените на концесия площи също няма 

реален контрол. 

Държавата има за приоритет ловния туризъм. Нужен е много добър анализ на разходите и ползите от това да 

увеличаваме популацията заради ловния туризъм вместо да я ограничим заради риска от АЧС и това 

заболяването да засегне целия свиневъден отрасъл. 

Липсва единодушие за мерките за намаляването на популацията на дивата свиня, като че ли липсва експертен 

потенциал. Няма ги представителите на висшите училища, например.  

Липсват достатъчно лаборатории за изследване на пробите, липсват диагностикуми, липсват кадри. Давам ви 

пример от днес, заради чакане на проба 6 дни е на път да се провали цяла партида ИБС. Животните са 

заколени в четвъртък, пробите ще излязат във вторник, защото няма кой да ги изгледа преди това. През това 

време срокът на субпродуктите вече е изтекъл. 

Не е ясна ситуацията с екарисажите и инсенераторите. Всички си даваме сметка, че ако се констатира АЧС в 

някой от големите свинекомплекси няма капацитет и яснота как ще обезвреждат тези трупове. 

И конкретно в контекста на Източнобалканската свиня, липсва всякаква стратегия за съхранение на 

генофонда. 

 

Д-р Румен Караманов 

Историята с екарисажите е стара, още от времето когато аз бях зам. директор на НВМС. Това е държавен 

монопол, независимо коя партия е на власт. Там има доста тъмни и неясни неща. Пак повтарям, важно е да се 

прекъсне връзката дива свиня – заден двор. 

 

Д-р Нинов, Здравеопазване на животните, ОДБХ Русе 

Да се прецизира решението за АЧС относно свинекомплекс, попаднал в зоните (3-км, 10-км). За момента, 

цялото угояване на такъв свинекомплекс спира за 30 дни (не може да експедира животни). Съответно 

следващата партида за следващите 30 дни се забавя и реално заради тези непрецизирани текстове такъв 

свинекомплекс може да фалира за много кратък срок. 

 

Д-р Йорданов, хуманен лекар и ловец 

Не се заблуждавайте за ваксините. Дори и сега да бъде разработена ваксина и ЕС да разреши използването ? 

върху животни, ЕС няма да ни разреши да изнасяме такова месо от ваксинирани животни, ако ефектът върху 

човека от консумация на такова месо не се докаже. 

Ето, румънците имат 42 лаборатории за АЧС. Ние имаме само една. Въпрос към директора на ОДБХ Русе – 



възможно ли е и в Русе да имаме такава лаборатория? 

Бавенето на пробите, в някои случаи с диви свине над 30 дни обезкуражава ловците да ги изпращат и чакат 

проби. Ето налице е епидемия от трихинелоза по подобни причини. 

 

Д-р Георги Дяков, директор на ОДБХ – Русе  

Румъния се възползва в предприсъединителни грантове в периода до 2006 г. и си изгради такива лаборатории. 

За Русе една частна лаборатория евентуално през 2020 г. може да получи акредитация за проби АЧС.  

За трихинела лаборатории има във всички областни градове. 

 

Д-р Караманов 

Трябва да се разработи финансов механизъм за насърчаване на отстрела. 

 

Момчил Неков 

Благодаря ви за тази среща. Мисля, че тя беше една от най-продуктивните които сме правили. Казаха се 

много и важни неща. 

Протоколът от днешната среща ще бъде предаден на БСП. Ще повдигна въпросите и в Комисията по селско 

стопанство в ЕП. Чухме, че Румъния е получила пари от ЕС като компенсация за умрели животни. Да видим 

дали България може да иска пари за превантивни мерки. 

 


