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ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ 
ОТ ПРОНИКВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА 
ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ЕВРОПА

Над 20 председатели и 
представители на лов-
ни дружини от сдруже-
ния на територията на 
Община Балчик взеха 
участие в организира-
ната от Североизточ-
ното държавно ловно 
предприятие и Изпъл-
нителната агенция по 
горите среща за предо-
твратяване разпростра-
нението на африканска 
чума по дивите свине. 
Заболяването е конста-
тирано съвсем близо до 
нас, на територията на 
Северна Добруджа, в 
района на град Тулча, и 
то в големи размери.

На събирането в Балчик 
присъстваха директо-
рът на Североизточното 
държавно ловно пред-
приятие инж.Веселин 
Нинов, директорът на 
РДГ-Варна инж. То-
дор Гичев, експертът 
по лова на дирекцията 
инж. Димитър Тодоров, 
инж. Тервел Стефа-
нов - експерт по лова в 
СИДП, директорът на 
ДЛС-Балчик инж. Ка-
линка Тодорова, инж.
Красимир Кунев, спе-
циалист по лова в ЛРС 
„Морски орел” Балчик.
 
Експертите обясниха 
на ловците, че попула-
цията на дивата свиня 
трябва да се намали 
драстично, като през 
тази година ограниче-
ния за броя на отстре-
ляните свине и на из-
дадените разрешителни 
за групов лов няма да 
има. Председателите на 
дружините подкрепиха 
предложените мерки и 
обещаха, че ловците ще 
направят всичко въз-

можно, за да намалят 
популацията на диви-
те свине като започнат 
индивидуален лов, кое-
то рядко предпочитат 
в ловните дружини. 
Такъв лов крие много 
опасности. За излиза-
нето на лов трябва да 
бъдат издадени бележ-
ки /струващи 1 лев/ за 
7-дневен лов и после в 
3-дневен срок да се от-
четат резултатите. Зако-
нът за лова не е съвър-
шен. Той не предвижда 
такива ситуации, когато 
трябва да се преодолее 
епидемия при животни-
те. Трябва да минат от-
сега десетки години, за 
да се очисти природата 
от заразени животни. 
Инж.В.Нинов сподели, 
че в Германия ловците 
се стимулират с възна-
граждения, отпуски и 
др., за да спрат попу-
лацията на животните, 
като се следи баланса 
в природата. Отново в 
залата се зашумя-при-
мер за такъв нарушен 
баланс са кучетата и 
котките, които бродят 
вече и в центъра на гра-
да, наред с крастави ли-
сици. Контейнерите за 
смет са техни палати.
Отбеляза се, че на вся-
ка цена трябва да се 
убиват и свине-майки, 
тъй като популацията 
на заразени с африкан-
ска чума се увеличава 
драстично и граничната 
бразда между Румъния 
и България няма да спре 
вирусите, които се раз-
насят от птици и други 
животни, докопали се 
до трупове на умрели 
от чумата диви свине. 
Тяхното изследване в 
лаборатория, единстве-

но в София, трябва да 
бъде навременно, както 
и съобщаването на ве-
теринарните или гор-
ски служби. Умрелите 
животни трябва да се 
загробват навреме, най-
малко на 1 метър дълбо-
чина. За изследване се 
взема кръв от гръдната 
част. Ваксина срещу 
африканската чума не е 
изобретена.
Специалистите ни 
убеждават, че за хората 
няма опасност от зара-
за, но препоръчват месо 
от такива животни да се 
консумира след лабо-
раторни изследвания за 
чума и трихинелоза. В 
залата на Община Бал-
чик, където се проведе 
срещата, присъства-
щите подхвърлиха, че 
върви много успешно 
продажбата на месо, 
буквално на улицата, в 
граничните румънски 
градове Вама веке и 
Мангалия, като за сани-
тарен контрол едва ли 
става дума.  
 
Ловците от с.Оброчище 
казаха, че на територия-
та на тяхното село има 
само две диви свине. 
Контра от инж.Тодоро-
ва – А колко имате във 
фризерите вече? 
Индивидуалният лов е 
доста труден в момента 
- заради жътвата. в по-
лето има и много хора, 
които събират трюфели 
и други гъби. 
История: През 2007 г. 
болестта е констатира-
на в Грузия. Смята се, 
че проникването на ви-
руса в страната е свър-
зано с изхранването на 
животни с отпадъци от 
кораби от Югоизточна 

Африка. Той бързо про-
никва в Транс – Кавказ-
ките държави /Азер-
байджан и Армения/ 
и Руската федерация. 
Единични огнища е 
имало в Беларус и Ук-
райна/. Проблем за сви-
невъдната индустрия в 
Европа и извън нея.
Първият описан случай 
на Африканска чума е в 
Кения. Разпространява 
се в Сахара и Мадагас-
кар. Първият случай в 
Европа е в Португалия 
през 1957 г. После в Ис-
пания като повече от 30 
г. се борят там с болес-
тта и я побеждават чак 
в началото на 90-те го-
дини. Има я ендемична 
все още на о.Сардиния.
Трябва да се следи да 
няма контакт между 
здрави и болни живот-
ни.
Да не се хранят живот-
ните с отпадъци, съдър-
жащи заразено свинско 
месо, в които вирусът 
на АЧС е устойчив за 
3-6 месеца в сурови 
продукти.
Заразата става чес-
то с кърлежи от pода 
Ornithodoros.
Няма лечение. Смъртта 
е 100 % сигурна за зара-
зените свине.
За всички съмнител-
ни случаи трябва да се 
уведомява Ветеринар-
ната служба или ДЛС 
Балчик. По-добре да се 
окаже напразно съмне-
ние, отколкото истин-
ска епидемия – препо-
ръчаха специалистите, 
които много сериозно 
поставиха задачата на 
ловните дружини и те 
отговорно я поеха. 

        Маруся КОСТОВА

Богата програма в сфера-
та на публичната дипло-
мация за представяне на 
страната ни пред полити-
ческите и делови среди, 
както и пред германските 
граждани с проекти в сфе-
рата на културата, полити-

ката и икономиката, орга-
низира Посолството ни в 
Берлин, Федерална Репу-
блика Германия. Изключи-
телната отговорност да се 
изявят с богата фолклорна 
програма се падна на Ка-
менбряжките баби, които 

се включиха с автентични 
добруджански песни, с 
художествен ръководител 
Невелина Василева. Спе-
циални благодарности за  
подкрепата жените изказа-
ха и на Юри Чарийски. 

Каварна плюс

Богата програма в сферата на 
публичната дипломация

На 1 юни, около 12:45 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„БМВ” с добричка регис-
трация, управляван от Г.Д. 
(22 г.) от град Балчик. При 
извършената проверка на 
водача на автомобила за 
употреба на наркотични 
и упойващи вещества, те-
стът отчита положителен 

резултат за употребата на 
амфетамин и метаамфета-
мин. 
От последвалите ОИМ и 
ПСД е установена суха 
тревна маса с общо тегло 
1,5 грама ,реагираща на 
канабис.   Задържан за 24 
часа. По двата случая са 
образувани бързи поли-
цейски производства.

На 1 юни, около 16:40 часа 
в град Балчик е извърше-
на проверка на 23-годиш-
ната С.Р. от град Балчик. 
В хода на проверката е ус-
тановена суха тревна маса 
с тегло 0,4 грама, реагира-
ща на канабис. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Открит канабис в Балчик

На 8 юни, около 00:40 
часа в с. Оброчище, обл. 
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил „Рено” 
с варненска регистрация. 
При извършената провер-

ка за употреба на алкохол 
с техническо средство, 
цифровата индикация от-
чита наличието на 2.09 
промила в издишания от 
водача въздух. С поли-

цейска мярка за срок от 
24 часа е задържан кри-
минално проявения В.Х. 
(42 г.) от град Варна. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Пиян варненец в с.Оброчище

На 17 юни, около 08:40 
часа в град Балчик е из-
вършена проверка на лек 
автомобил „Рено” със си-
листренска регистрация. В 
хода на проверката е уста-
новено бяло прахообразно 
вещество с тегло 0,3 грама, 
реагиращо на полевия тест 

на кокаин. С полицейска 
мярка за срок от 24 часа 
е задържан криминално 
проявения Ф.М. (35 г.) от 
град Силистра. При извър-
шената проверка на водача 
на автомобила за употреба 
на наркотични и упойващи 
вещества, теста отчита по-

ложителен резултат за упо-
требата на канабис и кока-
ин. С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задържан 
криминално проявения 
Ц.Т. (31 г.) от с. Калипетро-
во, обл. Силистра. По двата 
случая са образувани бързи 
полицейски производства.

С кокаин и канабис

На 17 юни, около 20:25 
часа е получено съобще-
ние за възникнал скандал, 
прераснал в сбиване, в с. 
Пряспа, обл. Добрич. На 
място е установено, че 
конфликтът е възникнал 

между жители на с. Прес-
па и жители на с. Сеп-
темврийци, обл. Добрич. 
Вследствие на инциден-
та, с фрактура на горен 
крайник е А.И. (33 г.) от 
с. Пряспа. С полицейска 

мярка за срок от 24 часа 
са задържани криминално 
проявените Г.Я. (26 г.) и 
И.З. (30 г.), и двамата от с. 
Септемврийци. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Скандал между Пряспа и Септемврийци

На 21 юни, около 19:45 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Опел” с добричка 
регистрация, управляван 
от К.Р. (30 г.) от град Бал-
чик. В хода на проверката 
е установено прахообраз-
но вещество с тегло 0,3 
грама, реагиращо на поле-
вия тест на наркотичното 

вещество метаамфетамин. 
 При извършената про-
верка на водача на авто-
мобила за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, тестът отчита 
положителен резултат за 
употребата на амфетамин 
и метаамфетамин. Задър-
жан за 24 часа. В хода на 
проверката в пътника в 

автомобила Е.А. (31 г.) от 
град Балчик са установе-
ни суха тревна маса с те-
гло 0,4 грама, реагираща 
на канабис и бяло прахоо-
бразно вещество с тегло 1 
грам, реагиращо на мета-
амфетамин. Задържан за 
23 часа. По двата случая 
са образувано бързи поли-
цейски производства.

Наркотици, открити у балчиклии

На 26 юни, около 14:20 
часа в к.к. Албена е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Ауди” с добричка регис-
трация. При извършената 
проверка на водача на ав-

томобила за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, теста отчита 
положителен резултат за 
употребата на амфетамин 
и канабис. С полицейска 

мярка за срок от 24 часа 
е задържан М.К. (22 г.) от 
град Добрич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Добричлия с канабис в Албена

На 29 юни, около 12:10 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
от частен имот на терито-
рията на град Балчик. Ус-
тановено е, че чрез взлом 
на прозорец, неизвестен 

извършител е проникнал 
в къщата. По данни на тъ-
жителя е извършена краж-
ба на лични документи 
и сумата от 860 лева. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Кражба от къща в Балчик Задържане 
под стража
На 29 юни след проведе-
ните ОИМ и ПСД е за-
държан криминално про-
явения Н.Й. (24 г.) от град 
Добрич. В хода на работа 
е установено, че същият 
е извършител на кражба 
на мотопед от гаражно 
помещение, извършена на 
11 юни т.г. в град Балчик. 
Материалите по случая са 
докладвани в РП Балчик. 
Наложена му е мярка за 
неотклонение - задържане 
под стража. 

На 30 юни, около 11:45 часа 
в град Балчик е спрян за про-
верка лек автомобил „БМВ” 
с добричка регистрация, 
управляван от криминално 
проявения М.Д. (41 г.) от 
град Добрич. При извърше-

ната проверка на водача на 
автомобила за употреба на 
упойващи вещества, тестът 
отчита положителен резул-
тат. Задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

Криминално проявен, упоен 
с упойващи вещества


