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До 

Г-н Кирил Ананиев 

Министър на здравеопазването 

goreshtalinia@mh.government.bg 

Копие до:  

Ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски 

Ръководител на  

Националния оперативен щаб, създаден със заповед  

на МС Р-37/26.02.2020 г. 

Уважаеми г-н Ананиев, 

Уважаеми ген. Мутафчийски, 

 Целта на настоящото писмо е да информираме за случаи на заразявания с SARS-CoV-2  в 

няколко ферми за добив на ценни кожи в Холандия, отглеждащи американски норки. Също така, 

бихме искали да обърнем внимание на важни научни становища, относно риска за общественото 

здраве и биосигурността, който представляват съществуващите в България ферми за американски 

норки. Становища, които от много време алармират компетентните органи за наличието на 

определени рискове при отглеждане на диви животни за индустриални цели.  

Настоящата пандемия и безпрецедентна световна криза показаха ясно, че неотчитането на 

рисковете, свързани досега с диви животни, водят до изключително тежки последствия за 

човечеството и е необходимо съществено преосмисляне на начина, чрез който ние хората използваме 

животните в човешката си дейност.  

 Обръщаме се към Вас, предвид специфичните правомощия и функции, с които сте натоварени 

в момента, с оглед контрол и превенция по отношение разпространение на SARS-CoV-2 и се 

надяваме, че предоставената информация е навременна и полезна за предотвратяване на някои 

съществени рискове за общественото здраве, причинени от коронавирусът и други заразни 

заболявания.  

 SARS-CoV-2 във ферми за добив на кожи от норки в Холандия 

На 26 април 2020 г., холандското министерство на земеделието информира, че SARS-CoV-2 

е открит в две ферми за норки1. Вeдомството посочва, че след като е забелязана по-висока от 

обикновената смъртност и проблеми с дишането при животните са направени изследвания, които 

са потвърдили наличието на SARS-CoV-2. Някои от работниците във фермите също са имали 

                                                           
1 Съобщението на министерството е налично на адрес:  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/26/covid-19-geconstateerd-

op-twee-nertsenbedrijven . 
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симптоми на заболяването. Министерството е предприело мерки, между които 400 метрова 

карантинна зона около фермите и изследвания за изясняване на заразяването.  

На 08 май 2020 г., Карола Шутен холандския министър на земеделието съобщи, че 

коронавирус е открит в още две ферми за норки2. 

 В съобщението се информира обществеността, че освен зона за безопасност от 400 м. около 

всяка ферма, е забранено  изнасяне на животни и оборски тор, за да се предотврати по-нататъшното 

разпространение. Коронавирусът е бил открит, както в проби от норки, така и в прахови частици в 

халетата с животните. Едната от фермите е с 1500 животни, а другата с 10 000. Предишните две 

заразени ферми са с общо над 20 000 животни. Установено е, че две от общо четирите заразени ферми 

са на един собственик. Извършват се проверки на всички ферми за норки в района. 

Холанската медия Dutch News съобщава: „Разследването на първите два случая е показало, 

че вирусът причинява белодробни инфекции в норката, но те нямат много други симптоми и 

смъртността е ниска. Бременните норки са с най-висок риск, казаха от министерството. Смята 

се, че норката се е заразила с вируса от селскостопански работници. Вирусът е открит и в прахови 

частици в плевнята, където се отглежда норката, но не навън, съобщиха от министерството на 

земеделието. „Не е ясно дали хората могат да се заразят с Covid-19 чрез тези частици“, казаха от 

министерството. „Затова е важно работниците в земеделските стопанства да продължат да 

спазват личните мерки за безопасност, както е препоръчано от местния здравен съвет.“ 

Разследването показа, че първите две инфекции не са свързани и че впоследствие инфекцията е 

преминала от норка в норка.“.  В статията се напомня също, че Холандия е въвела забрана за 

отглеждане на животни за кожи още през 2013 г., когато тя е била начело в този сектор след Дания и 

Китай. Забраната предвижда 11-годишен период за постепенно премахване на всички ферми за кожи.3 

 Ситуация в България 

Според регистъра на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) у нас има две 

функциониращи ферми за норки. Едната е в ямболското село Чарган, с капацитет от около 1000 норки 

(възрастни), а другата е в старозагорското село Маджерито и е с капацитет 128 000 норки.  

В България има сериозен обществен интерес и негативна нагласа относно съществуването на 

фермите за кожи (норки, лисици, еноти и др.). Той е продиктуван най-вече от всички вредни влияния 

на тези обекти, както за самите животни, така и за околната среда и здравето на хората.  

Национална гражданска инициатива с над 51 хиляди подписа стана повод да се внесе 

законопроект, който да забрани съществуването на фермите за кожи в България.4 Законопроектът в 

момента е предмет на разглеждане от съответните ресорни парламентарни комисии. 

Липса на програма за надзор на заразните заболявания при норките в България 

Към законопроекта са приложени няколко независими, експертни становища, които 

разглеждат различни негативни влияния на фермите за норки. Едно от тях е становището на Центъра 

за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към МЗХГ, изготвено още през 2017 г. 5   То 

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/eerste-resultaten-onderzoek-naar-covid-19-op-nertsenbedrijven-binnen 
3 https://www.dutchnews.nl/news/2020/05/coronavirus-found-on-two-more-mink-farms-in-noord-brabant/ 
4 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (13/09/2019)  

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157150/?fbclid=IwAR2VPrgC47_Zbt-2oZhchj4okaNYyG12N9EYqVvW_WuQbxyR4B6XAQL7KVI 
5 Научно становище на Център за оценка на риска по хранителната верига (2017 г.): 

http://corhv.government.bg/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%B8%20%D0

%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/02_%D0%9
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обръща сериозно внимание за заболяванията, предавани от норките и изброява над 13 силно заразни 

заболявания, голяма част от които зоонози. Особено благоприятни фактори за разпространението на 

заразни заболявания са голямата гъстота във фермите, хищническата природа на вида, както и факта, 

че норките често бягат от фермите, навлизат в оборите със стопански и домашни животни и търсейки 

други животни за храна, лесно могат да пренасят заразни заболявания. Към изводите и препоръките 

в становището си, експертите от ЦОРХВ посочват следното:  

„Научната литература изобилства от съобщения, които показват широката палитра от 

заразни, инвазивни и зоонозни заболявания на вида американска норка.“ 

„Необходимо е да се разработи програма за надзор на заразните заболявания при 

норките, която да обхваща основните заболявания, представляващи риск за общественото 

здраве или здравето на животните.“ 

На фона на всички възникнали през последните две години епидемии в животновъдството и 

приоритетното засилване на мерките за биосигурност, както и кризата, породена от  SARS-CoV-2, 

през февруари тази година ЦОРХВ актуализира своето становище от 2017 г.  с още допълнителни 

данни за рискове и заразни заболявания при норките.6 В него експертите отбелязват, че три години 

след първоначалното им становище, изводите и рисковете не само са се потвърдили, но и направените 

от ЦОРХВ препоръки не са изпълнени. Една от неизпълнените препоръки е имено програмата за 

надзор на заразните заболявания при норките. Актуализираното становище на ЦОРХВ от тази година, 

завършва със следното заключение:  

„ЦОРХВ смята, че фермите за отглеждане на норки у нас все още не са покрили 

изискванията по отношение на опазване от ТСЕ и здравеопазване на животните и 

отглеждането на животни в тях е рисково, както за общественото здраве (зоонозни 

заболявания), така и за опазване на природата и биологичното разнообразие и следва поетапно 

да бъде ограничено и евентуално в бъдеще тази дейността бъде прекратена. „ 

 

Относими въпроси и необходими мерки 

Във връзка с изложеното по-горе, както и на основание високия обществен интерес по темата с 

коронавирус и рисковете за общественото здраве, свързани със съществуващите ферми за норки, 

считаме че е необходимо да бъде детайлно проучен въпроса с откритите огнища на SARS-CoV-2, 

както и да бъдат предприети всички необходими мерки.  

Моля да ни информирате за наличните данни в България, по отношение на поставените по-долу 

въпроси, както и за Вашето становище относно необходими мерки, които да бъдат взети с оглед 

справяне с кризата, породена от SARS-CoV-2, включително и превениране на бъдещи подобни 

ситуации. В случай, че до момента не е проучена информацията от Холандия и не са предприети 

каквито е да било стъпки в България, моля да разпоредите незабавни действия от компетентните 

органи. 

Относимите въпроси, които възникват, са както следва: 

                                                           
7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0
%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B

D%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D1%82%D1%8F%D1%85/2017_09_27_S

CIENTIFIC_OPINION-RISK-ASSESSMENT-MINK-FARM-BULGARIA_Georgiev_all.pdf 
6 Актуализирано научно становище на Център за оценка на риска по хранителната верига (2020 г.) 

http://corhv.government.bg/files/2020_02_10_Aktualizirano_Stanovishte_CORHV_norki_fermi-last.pdf 
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1. Достоверна ли е обществено достъпната информация, че Холандия е първата държава в света 

с доказано огнище на SARS-CoV-2 във ферми за добив на ценни кожи? Има ли подобни случаи 

и в други държави в рамките или извън ЕС?7  

2. Има ли потвърдени данни за засегнати работници във фермите за норки в Холандия?  

3. Какви са цялостните мерки, предприети от страна на Холандия или други държави, по 

отношение справяне или превенция от огнище на SARS-CoV-2 в животновъдни обекти? 

Какво се случва с животните в засегнатите ферми в Холандия?  

4. Как стои въпросът с евентуално заразяване на кожите от норките и последващата търговия с 

и обработка на тези стоки? Възможно ли е това да е допълнителен риск за здравето на хората? 

5. Налични ли са данни за открит  SARS-CoV-2 и в други видове индустриални животновъдни 

обекти?  

6. Извършвани ли са проверки във фермите за норки в България, в следствие на информацията 

от Холандия? Правени ли са тестове за SARS-CoV-2 на работещите във фермите и 

отглежданите животни? 

7. Какви са настоящите предпазни средства, които се ползват от работещите във фермите за 

норки у нас и считате ли, че те са достатъчни за предотвратяване на евентуални заразни 

заболявания, опасни за човека?  

8. Липсата на програма за надзор на заразните заболявания при норките е факт в България. В 

тази връзка, считате ли, че това е потенциален източник на заплаха за общественото здраве,  

подобна на кризата с SARS-CoV-2? 

9. Бихте ли препоръчали, докато не се установи дали фермите за норки могат да са фактор за  

разпространението на SARS-CoV-2, да се предприемат мерки за преустановяване на 

развъждането на норки, обработката и търговията с продукти от фермите, както и да не се 

допуска увеличаване на капацитета на съществуващите и разкриването на нови такива 

обекти? 

10. Считате ли, че е редно, докато не се създаде програма за надзор за заразните заболявания при 

норките у нас (така както е препоръчано от ЦОРХВ), да не се допуска отварянето на нови 

ферми за норки, да се преустанови размножаването на животните в съществуващите и да не 

се допуска увеличаване на капацитета на съществуващите?  
11. Бихте ли препоръчали да се въведе трайна забрана за отглеждане на норки за добив на кожи 

у нас, в интерес на здравето на хората и животните? 

 

       Налице са научни становища, че определени животински видове могат да образуват нов 

резервоар за коронавирус, което позволява на да се предизвика нова вълна на заразяване на по-късен 

етап, отново произлизаща от животни.8 

       Изследвания са показали, че поровете (в частност норките, които са от семейство порови) са 

податливи на SARS-CoV-2.9 Холандските изследователи са демонстрирали, че поровете могат 

ефективно да се заразят по въздух без директен контакт.10 

                                                           
7 Писмо от холандския министър на земеделието Карола Шутен 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/08/kamerbrief-stand-van-zaken-corona-en-dieren 
8 https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-animal-reservoir-research/ 
9 Писмо на холандския министър на земеделието до Парламента относно COVID-19 и възможните взаимоотношения с животните (22 

април 2020 г.) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/22/kamerbrief-over-covid-19-en-mogelijke-relatie-met-dieren 
10 https://www.trouw.nl/binnenland/zorgt-de-veehouderij-voor-meer-coronadoden-in-oost-brabant~b2b5487d/ 
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