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ПО СВИНЕТЕ“
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Д-р Лиляна Полихронова, Център за оценка на риска по 
хранителната верига



ЗА КАМПАНИЯТА

 Инициатива на EFSA;

 стартирала през 2020 г. в 9 прицелни

държави - Албания, Босна и

Херцеговина, Хърватия, Гърция,

Косово, Черна гора, Северна
Македония, Сърбия и Словения;

 През 2021 г. - разрширяване на

обхвата на кампания в още 9

държави - България, Чехия, Литва,

Латвия, Полша, Словакия, Естония,

Унгария и Румъния

 С акцент върху ролята на

животновъдите и фермерите в
контрола на АЧС.



ЗА КАМПАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2021

 Старт на кампанията – 15.07.2021 г., с обща продължителност 3 месеца;

 Обхват на кампанията –

- партньорство с животновъдите: 2 уебинара за заинтересованите страни

(02 и 23.07.2021 г., 11:00-12:30 ч.); съгласие/писмо за партньорство;

-информиране на обществеността: информационни материали и

публикации в медии



Ролята на нашите ПАРТНЬОРИ (ЖИВОТНОВЪДИ И ФЕРМЕРИ) в 

кампанията #STOP ASF се изразява в:

- Популяризиране и разпространение на информационните материали 

на кампанията сред всички заинтересовани ползватели на информацията 

и 

- Промотиране на специализираната електронна страница на 
кампанията на EFSA, достъпна на български език, на следния линк: 

https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/bg/

https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/bg/


Важната роля на ФЕРМЕРА в контрола на АЧС

Ранно откриване на заболяването:

- Бъдете бдителни! Наблюдавайте животните си. При съмнение за

заболяване, свържете се с местния ветеринарен лекар.

Предотвратяване на разпространението:

- Сменяйте/дезинфекцирайте ботушите и дрехите си;

- Дезинфектирайте оборудването си;

- Дръжте дивите прасета далеч от стопанството си;
- Използвайте фуражи от сигурни източници;

- Избягвайте отглеждането на животни на открито в засегнатите от АЧС

зони.



Активно участие в контрола на заболяването:

- Прилагайте стриктно мерките за контрол;

- Бъдете партньори на кампанията на EFSA – STOP ASF, като

разпространявате информационните материали и популяризирате

електронна страница на кампанията сред възможно най-широк кръг от

фермери и животновъди.

Заедно, можем да се справим с изкореняването на АЧС!

Важната роля на ФЕРМЕРА в контрола на АЧС



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА НА КАМПАНИЯТА:

https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/bg/

https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/bg/


ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

 1 инфографика;

 1 брошура;

 4 постера;

 4 готови за използване публикации в социалните медии;



Кампанията на EFSA #Stop ASF спечели

наградата на Европейския омбудсман за

добра администрация - 'Award for Good

Administration' - в категорията Excellence in

Communications;

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


