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Уважаеми колеги ловци, 
 

Африканската чума по свинете настъпва и се разпространява у 
нас със застрашителни мащаби.  Наше морално задължение и 

привилегия е да поемем отговорността и инициативата и да се 
включим активно в тази тежка и почти непосилна битка, за да 
опазим най-голямото богатство на българския ловец, а именно 
лова на дива свиня.   Защото колеги, не спрем ли заразата сега, 

вирусът ще остане в природата десетилетия и 
застрашително ще намали популацията диви свине.  

На какво ще ловуваме тогава? 



Опустошително вирусно заболяване при 

домашните и дивите свине 



• Висока смъртност; 

• Липса на ваксина и лечение; 

• Търговски рестрикции; 

• Огромни икономически и стопански загуби; 

• Изключителна устойчивост и запазване на инфекциозността на 

вируса в околната среда, замърсени дрехи, обувки и 

повърхности и продукти от свине; 

 

• В заразените територии: 

- вирусът ликвидира популацията дива свиня;  

- опасност за ликвидиране на индустриалното свиневъдство; 

 

• Пик на заболяването през летния сезон; 



• Домашните и дивите свине могат да се 

заразят едни други чрез пряк контакт, 

както и при контакт с трупове на умрели 

от болестта животни и остатъци от 

такива и заразени (контаминирани с 

вируса) повърхности, фураж, 

оборудване, техника, инструменти, 

дрехи и обувки.  Също така животните 

могат да се заразят при консумиране на: 

 свинско месо и продукти,  

 кухненски отпадъци. 

• Местата, замърсени с кръв от свинете, 

са особено опасни за консервиране и 

разпространение на вируса на АЧС, тъй 

като концентрацията на  вируса е най-

висока в кръвта на болните животни. 
Устойчивост на вируса с месеци 



• Вирусът на АЧС се 

характеризира с изключителна 

устойчивост във външната 

среда на високи и ниски 

температури, изсушаване и 

гниене.  

• Той може да бъде открит във 

всички тъкани и телесни 

течности на дивите свине, но с 

особено високи нива в кръвта.  

• Инфекциозността на агента се 

запазва с месеци. 

• Вируса е инфекциозен в 

замразени меса, луканки и др. 

продукти. 

Труповете на дивите свине – резервоар на вируса на АЧС 



• 2007 г. – вирусът на АЧС влиза чрез кухненски отпадъци 

от кораби на пристанище Поти, Грузия, след което 

болестта се разпространява в Транскавказките републики 

и Русия, по-късно и в Беларус и Украйна. 

• 2014 г. болестта прониква в Литва, Латвия, Естония, 

Полша където в момента е широко разпространена при 

домашни и диви свине. Популацията дива свиня е 

значително намалена от вируса.  

• 2017 г. – АЧС влиза при 

диви свине в Чехия. В 

момента Чехия е 

свободна – 

единствената държава 

справила се засега с 

болестта. 

• 2018 – 2019 г.:  

- широко масово 

разпространение в 

Румъния и Китай.   

- Разпространение при 

диви свине в Унгария и 

Белгия. 

• От края на лятото на 

2018 г., болестта вече е 

у нас.  



Белгия: от 2018 г. случаи 

при диви свине 

Чехия: 2017 - 2018 

г. случаи при 

диви свине. В 

момента се смята 

за свободна от 

АЧС 

Епизоотията 

продължава от 

2014 г. насам 

Масово 

разпространение 

през 2018 и 2019 г. 

Засегнати райони от АЧС с огнища при домашни свине и случаи при диви свине, 2014 – 16.07.2019 г. 

(Забележка: на картата липсват данни за Беларус и Русия) 



Част I – високорискови 
зони, свързани с 
огнища или случаи на 
АЧС в близост 
 
Част II – зони, в които 
има констатирани 
случаи на АЧС при 
диви свине 
 
Част III – зони в които 
има констатирани 
случаи на АЧС при 
диви свине и огнища 
при домашни свине 
 
Част IV – ендемични 
зони 

Регионализация, съгласно Решение (ЕС) 2014/709 към 
12.07.2019г. 

https://eu-
commission.maps.arcgis.com/ap
ps/webappviewer/index.html?id
=3db65168d4ad4d829a38560d7
f868ace 
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От есента на 2018 г.: зона с 

АЧС при диви свине 

АЧС при диви свине 

през есента на 2018 г. 

Първа констатация на 

АЧС в България: края 

на август 2018 г. – 

домашни свине в заден 

двор 

Случай при дива 

свиня през 2019 г. 

АЧС при дива свиня: 

юли, 2019 г. 

Огнище на АЧС при 

домашни и свине, 

юли 2019 г 

От юли 2019 г.: зона 

с АЧС при домашни 

и диви свине 



• Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всеки 

един намерен труп на дива свиня, завишена смъртност при дивеча 

• Незабавно уведомяване на официален ветеринарен лекар за всяко 

изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната 

обработка на отстреляния дивеч 

• Стриктно взимане и предоставяне на проби за изследване, съгласно 

инструкциите от ветеринарен лекар 

• След първичната обработка на отстреляна дивеч, обезвреждане, чрез 

загробване или изгаряне на кожите,перушина, черва и други отпадни 

продукти. В никакъв случая такива странични продукти не бива да бъдат 

оставяни в природата, тъй като те могат да бъдат потенциален 

резервоар и източник за зараза. Такива продукти не трябва да влизат в 

достъп и с домашни животни (свине, птици) 

• Стриктно спазване на инструкциите и сътрудничество с Българската 

агенция по безопасност на храните. 



• Поддържането на минимален запас дива свиня е ключов момент в контрола 

на болестта. 

• В рисковите райони ловците трябва да са особено внимателни за откриване 

на болни или умрели диви свине и веднага да сигнализират в БАБХ или в 

ОДБХ.   Всяка открита мъртва дива свиня незабавно да бъде докладвана, 

като причината АЧС може да се изключи само след лабораторен анализ.  

• В засегнатите региони е много вероятно продуктите от дива свиня, останките 

от такава и трофеите да са заразени.  По тази причина всички ловци строго 

да спазват хигиенните мерки, когато ловуват по тези места: 

- Да не се оставят в гората никакви остатъци (кожи, черва и др.) от 

отстреляната дива свиня. 

- Да не се влачат отстреляните диви свине. По този начин може  да се 

оставят кървави следи и да се зарази територията. 

- След лов на дива свиня да не се влиза в контакт с домашни свине и в 

дворове с такива животни. 

- Да се осигури почистване и дезинфекция на всички дрехи, обувки, 

инструменти и оборудване, използвани при лова (напр. ножове, превозно 

средство и т.н.), защото е възможно същите да са замърсени с кръв  по 

време на лова.  



„Биосигурност“ = управление + физични мерки за редуциране 

на риска от  проникване, развитие и разпространение на болест 

към, в и от  

а) животинска популация, или 

б) ферма, стопанство, зона  или друго място 

Новият закон за „Здравеопазване на животните“: 



https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-
panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-

bioasekuracja  
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• Съхранение на труповете до излизане на лабораторния резултат. 
• Взимане на проби в събирателния център 
• Обезвреждане на отпадните продукти 

Събирателни центрове за дивеч 



Обезвреждане на трупове и отпадни продукти от дивеч 



При обезврежданe на трупове и 
животински продукти, трябва да се 

спазват изискванията на Министерството 
на околната среда и водите! 



Места за обработка на 
дивеча и изхвърляне на 

отпадните продукти 

След обработката замърсените 
повърхности задължително се 

дезинфекцират с дезинфектант, с 
доказано ефективно действие срещу АЧС! 



Добри практики при придвижването на трупове от диви свине 

Внимание: Голите 

труповете на диви 

свине не се влачат в 

природата. По този 

начин вирусът на 

АЧС може да се 

разпространи на 

големи територии! 





http://babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/proceduri/%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B
E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%
B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0
%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%B

E%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%2031.01.2019.pdf 
 



  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

зона 

от констатирания 
случай до изтичане на 

2 месеца след 
последната 

констатирана свиня с 
АЧС 

2-4 месеца след 
последната 

констатирана свиня с 
АЧС 

4-6 месеца след 
последната 

констатирана свиня с 
АЧС 

6 месеца след 
последната 

констатирана свиня 
с АЧС 

Зона А 
(2 км) 

1. Ограничен достъп 
и поставяне на 
табели 

2. Забрана за лов 
3. Тотална забрана за 

подхранване 
4. Биосигурност 
5. Претърсване 
6. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

1. Биосигурност 
2. Индивидуален 

лов 
3. Капани 
4. Претърсване 
5. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

6. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС и 
се загробват 

7. Протокол от ОВЛ 

1. Биосигурност 
2. Повишена 

бдителност 
3. Индивидуален лов 
4. Групов лов без 

кучета 
5. Капани 
6. Хладилници 
7. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

8. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Индивидуален 

лов 
4. Групов лов 
5. Капани 
6. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

7. Отстреляни 
свине се тестват 
за АЧС 

Зона Б 
(2-20 км) 

1. Биосигурност 
2. Претърсване 
3. Индивидуален лов 
4. Забрана за 

подхранване 
5. Капани 
6. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

7. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС и 
се загробват 

8. Протокол от ОВЛ 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Индивидуален лов 
4. Групов лов без 

кучета 
5. Капани 
6. Хладилници 
7. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

8. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Индивидуален лов 
4. Групов лов 
5. Капани 
6. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

7. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Индивидуален 

лов 
4. Групов лов 
5. Капани 
6. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

7. Отстреляни 
свине се тестват 
за АЧС 

Зона В 
(20-40 

км) 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Групов лов 
4. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

5. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Групов лов 
4. Попълване на 

данни в 
„модул Лов“ 

5. Отстреляни 
свине се 
тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Групов лов 
4. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

5. Отстреляни свине 
се тестват за АЧС 

1. Биосигурност  
2. Повишена 

бдителност 
3. Групов лов 
4. Попълване на 

данни в „модул 
Лов“ 

5. Отстреляни 
свине се 
тестват за АЧС 

 Еволюция на мерките в зоните 

Инструкция  
за  

прилагане на мерки по 

надзора след коснтатиране 

на положителен случай на 

Африканска чума по свинете  

(РД04-1 /19.04.2019 г.) 





Ареал на дива свиня, проследена с GPS нашийник в рамките на 3 

месеца, извън ловния сезон – позиция на всеки час  



Животното 

преминава 

река Дунав, 

след което се 

връща 

обратно. 

Седмица на остров 

на р. Дунав 

През деня 

Бягство при лов на гонка  

Ареал на дива свиня, проследена с GPS 

нашийник в рамките на 3 месеца, включително 

и по време на гонка (позиция на всеки час)  



• Болните свине умират, понякога 

без да има клинични признаци и 

изменения във вътрешните органи.  

• Съмнителни за АЧС са всички 

умрели диви свине, както и такива 

показващи некоординирани и 

неадекватни движения, 

непредпазливост, излизащи посред 

бял ден сред хора и други животни. 

• Характерни, но не винаги налични 

изменения във вътрешните органи 

са: силно уголемен далак, 

точковидни кръвоизливи по 

бъбреците, кръвоизливи по 

лимфните възли и други вътрешни 

органи. 



Всяка една намерена умряла дива свине следва да 

бъде считана като съмнителна за АЧС  



Посиняване на тялото при дива свиня, болна от АЧС  



Силно уголемен далак при 

дива свиня, болна от АЧС  

Далак при АЧС 

Нормален далак 



Точковидни кръвоизливи по бъбрека при дива 

свиня, болна от АЧС 



Кръвоизливи в лимфните възли (в ляво като 

съсиреци) при дива свиня, болна от АЧС  



Кръвоизливи по епиглотиса при дива свиня, болна 

от АЧС  



Кръвоизливи по сърцето при дива свиня, болна от АЧС 



Уголемен жлъчен мехур при дива свиня, болна от АЧС!  



Кръвоизливи по вътрешната част на стомаха (в ляво)  и 

по червата (в дясно) при дива свиня, болна от АЧС  



ВНИМАНИЕ, 
при съмнение за АЧС трябва незабавно да  съобщите на официален ветеринарен 

лекар. По този начин може да спасите хиляди животни и да предотвратите огромни 
икономически загуби за страната!  Обявяването на болестта е задължително и е от 

съществено значение за ограничаването на  
по-нататъшното ѝ разпространение!  



за изследване за: 

 

• Трихинелоза 

• Африканска чума по свинете 



Крачетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза  

Проби за трихинелоза се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе! 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgYTttrjRAhUBXRoKHUQ2BxkQjRwIBw&url=http://www.donaldsfinefoods.com/product.php?id_brand%3D1%26id_prod%3D124&psig=AFQjCNF29UiUrfqWh2vi6o8CQ69P5X-13w&ust=1484165526706579


Кръв и двата края на далака за изследване за 

Африканска чума по свинете 



Крачетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза  

Пробата следва да е 

поне 200 грама 

мускулатура, която 

заедно с вакутейнера 

с кръвта и двата края 

на далака се поставя 

във флакона. 

 

На флакона се залепя 

Баркода. 

Проби за трихинелоза и АЧС се взимат от всяко отстреляно диво прасе! 



• Диафрагмата, далака и вакутейнера с 

кръвта се поставят във флакона; 

 

• единият Баркод се залепя на флакона; 

 

• другият Баркод се ползва за обозначаване 

на трупа, от който са взети пробите; 

 

• въвеждат се данните за отстреляната дива 

свиня в модул Лов; 

 

• пробата се носи/изпраща до лаборатория за 

изследване на трихинелоза. 

Проби за трихинелоза и АЧС се взимат от всяко отстреляно диво прасе! 



В случай на намерен разложен труп на дива свиня се 

взима само тръбна кост, която се изследва за чума 

по свинете.  



В модул Лов следва да се 

попълват данни за всяка една 

проба от отстреляна или 

намерена мъртва дива свиня - 

през бутона  

 

 

Данните в модул Лов са 

достатъчни за изследване на 

пробата и не се налага писане 

на писмо на хартия. 

 

След приключване на 

изследванията, резултатите 

могат да се видят през бутона  

 
МОИТЕ ПРОТОКОЛИ 

ДОБАВИ ПРОТОКОЛ 



Преглед на резултата: 
(чрез модул Лов или чрез www.bfsa.bg)  

http://www.bfsa.bg/


• http://babh.government.bg/bg/Page/ASF2/index/ASF2/Африканска 

• http://babh.government.bg/bg/Page/ASF/index/ASF/Африканска  
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