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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА 

1.Използвани съкращения на кирилица. 

ХТБС- Хеморагична треска с бъбречен синдром 

СЗО- Световна здравна организация 

ФАО- Организация за прехрана и земеделие 

ЕО- Европейска общност 

ЕС- Европейски съюз 

ДПП- Добри производствени практики 

ДХП- Добри хигиенни практики 

ККТ- Контролни критически точки, етапи от производствения процес, които         са 

под контрол за недопускане на опасността от замърсяване на храните 

Мониторинг(наблюдение)-провеждане на последователно планирани наблюдения или 

измерване на контролираните параметри с цел да се прецени дали ККТ са под контрол 

и точни записване на данни, които се предоставят при бъдещи проверки 

КОТ-Контролна отровна точка с родентициден препарат 

ДДД- Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация  

ДД- Дезинсекция и Дератизация 

НДНИВМИ- Национален Диагностичен Научно- изследователски Ветеринарно –

медицински Институт 

АДВ- Активно действащо вещество 

2.Използвани съкращения на латиница 

CML- Лимфоцитарен хориоменингит 

НАССР- Hazard Analysis and Critical Control Points(от англ.)-Анализ на опастностите и 

контрол на критичните контролни точки-систематичен подход за идентификация, 

анализ и контрол на опаснастите, които са критични за производството на безопасни 

храни 

ISO- Международен стандарт за качество  

GMP-Good manufacturing Practice 

GНP-Good Hygiene Practice 

 BRC (British Retail Consortium)-Британска асоцияция на търговците на дребно 

IFS – Стандарт на Асоциацията на германските и френските търговци на храни на едро 

IPM- Integrated pest management 

Ca
2+

- Калций 
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УВОД 

 

 На съвременният етап от развитието на дератизацията(науката за борба с 

вредните гризачи) се обръща внимание на мониторинг, превенция и контрол на 

гризачите. Съгласно нормативите на Европейската общност контролът върху вредните 

гризачи е постоянен елемент от мерките за спазване на хигиенните норми при 

производството на храни от различен произход. Научните изследвания в редица 

държави доказаха, че в такива предприятия без прилагане на принципа на 

перманентност в контрола върху гризачите, практически е невъзможно да се гарантира 

качеството и безопасността на произвежданата продукция.  

 Гризачите са резервоари и преносители на важни за човешката патология 

болести: лептоспироза, салмонелоза, ХТБС, чума, туларемия, ККХТ, кърлежов 

енцефалит, трихинелоза, лайшманиоза и др.  Тяхното присъствие в хранителните 

обекти крие от една страна сериозни епидемиологични рискове, а от друга страна те 

нанасят не малки преки и косвени икономически щети. 

 С въвеждането на принципите на НАССР, европейските стандарти и промените 

в закона на храните от края на 2003 година в предприятия от хранително-вкусовата 

промишленост въпросът за мониторинга и контрола върху гризачите е извънредно 

актуален и чака своевременно решение.  

 В настоящият дисертационен труд са извършени научни проучвания свързани с 

плъхопроницаемост на хранителните предприятия, ниво на профилактични и 

дератизационни мероприятия в тях. Проведени са теренни наблюдения за биологична 

активност на гризачите. Лабораторно са апробирани готови родентицидни препарати, 

различни рецептури родентицидни примамки, както и на комбинации между 

антикоагулант и лекарствени препарати за постигане на бърз дератизационен ефект. 

Във връзка с епидемиологичното значение на гризачите като източници на паразитни 

инвазии са изследвани фекални проби от черен плъх и домашна мишка събрани в 

хранителни обекти. 

 Въз основа на извършения мониторинг в продължение на 3 годишен период е 

изработена кратка анкетна карта по проблема «вредни» гризачи съдържаща 

необходимите показатели за набиране на информация относно дератизационния статус 

на дадено хранително предприятие. 

Получените резултати по дисертационната тема дават възможност у нас да се 

подпомогне работата на органите контролиращи хигиената и спазването на 

санитарните норми на храните от растителен и животински произход, както и 

организацията на дейността и функциите на  ДДД фирмите. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цел: Да се извърши мониторинг и контрол на гризачи, и установи тяхното 

епидемиологично значение в различни обекти от хранително-вкусовата  промишленост. 

Задачи: 

1.Проучване на параметрите на популациите на синантропните гризачи в предприятия 

на хранително-вкусовата промишленост: 

1.1Видов състав на гризачите. 

1.2 Сезонна и годишна динамика на относителна численост и плътност на популациите 

гризачи в хранителни обекти. 

1.3.Пространствено разпределение на видовете гризачи в хранителни предприятия в 

зависимост от особеностите на технологичния процес. 

1.4.Отчитане на относителната плътност на гризачите в прилежащите площи на 

хранителни обекти. 

2.Проучване нивото на плъхопроницаемост в различни хранителни обекти. 

3.Статус и ефективност на профилактичните и дератизационни мероприятия в 

хранителните предприятия. 

4.Теренно изпитване на парафинови блокчета на база антикоагулант II поколение 

бромадиалон. 

5.Изпитване възможностите за потенциране антикоагулантното действие на 

бромадиалон чрез комбинирането му с лекарствени средства. 

6.Апробиране на различни рецептури родентицидни примамки в лабораторни условия. 

7.Изпитване ефективността на готови родентициди препарати с различно АДВ на 

антикоагуланти от I и II поколение  в лабораторни условия за приложение в различни 

индустриални предприятия, комунални обекти, обществени сгради. 

8. Паразитологични изследвания на фекални проби от гризачи събрани в хранителни 

обекти. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

А.МАТЕРИАЛИ 

 За периода 2006-2009г са проведени проучвания в 12 обекта на хранително-

вкусовата промишленост с различно производствено направление.(табл.4) 

Таблица 4. Различни обекти от хранително-вкусовата  промишленост. 

Хранителни обекти според 

производственото 

направление 

Месторазполо

жение, 

област, град  

Площ на обекта(m
2
) Години на 

проучвани

ята застроена прилежащ

а 

1.Фабрика за кулинарни 

продукти-пици, лазаня, торти 

София- град 1232 m
2
 1768 m

2
 2006-2008 

2.Цех за консервиране и 

пакетиране на риба и рибни 

продукти 

София-град 2500 m
2
/цех 

пакетиране 

риба/,1200 m
2
/склад 

замразени продукти/ 

1100 m
2
 2006-2008 

3.Фабрика за шоколадови 

изделия 

София-област 1000m
2
/цех вафли/, 

2300m
2
/цех бонбони/ 

7700 m
2
 2006-2008 

4.Хлебозавод София-област 1000m
2
 8000 m

2
 2006-2007 

5.Цех за хлебни и сладкарски 

изделия 

София-област 500 m
2
 350 m

2
 2007-2008 

6.Цех за царевично брашно и 

подправки 

Пловдив-

област 

852m
2
 748 m

2
 2006-2008 

7.Цех за готови кулинарни 

продукти  

София-град 378 m
2
 374 m

2
 2008 

8.Цех за производство на 

варено-пушени месни продукти  

София-град  300 m
2
 120 m

2
 2008 

9.Цех за печени птичи продукти София-град 150 m
2
 82 m

2
 2008 

10.Цех за малотрайни месни 

продукти София-град 
400 m

2
 300 m

2
 2008 

11.Фабрика за полуфабрикати 

за сладкарско производство 

Пловдив -

област 

3000 m
2
 7000 m

2
 2006 

12.Предприятие за сладкарски 

изделия 

Пловдив -

област 

1000 m
2
 1200 m

2
 2006 

 

За всеки хранителен обект е набирана информация за плъхопроницаемите 

пунктове и са попълнени анкетни карти. Работната анкетна карта(виж Приложение № 

1) съдържа данни за: биологични индикации за присъствие на гризачи, строителни 

материали вложени в конструкцията на сградата, санитарно- хигиенно състояние на 

хранителното предприятие, ландшафтни особености и др.  

При мониторинга са използвани 4 броя лепливи капани, технологични планове и 

схеми на постоянни контролни отровни точки на 6 хранителни предприятия в София- 

град, София- област, Пловдив- област (Приложения: №2, №3, №4, №5).  

За определяне на относителната плътност или численост на гризачите: 
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•използвани са общо 48 картонени площадки с размери 90/60 напрашени с талк 

(пшенично брашно) и заредени с неотровна примамка (препържени кубчета хляб с лук). 

Те са прилагани по метод на напрашените площадки по Айзенщайн. В продължение на 

3 и 4 дневен период са проследявани следите оставени от гризачите върху контролните 

площадки. Теренната работа е проведена в прилежащите площи на обекти №1 и №2 в 

София- град за период 2007-2008г. 

•мека целулозна хартия за затваряне на дупки от гризачи в прилежащите площи 

на хранителни обекти по метода на „ активните дупки”. 

В експериментите за установяване на дератизационната активност на 

родентицидни препарати и приготвени антикоагулантни примамки са използвани 

общо:124 броя лабораторни плъха порода Vistar, и 90 броя бели мишки линия ICR. 

Изпитвана е дератизационната ефективност на: 

а/ 100 g парафинови блокчета „Лан-рат” (АДВ 0,005% bromadiaolne) на фирма 

Санита- Пловдив  по метод на Калабухов. 

б/ 450 g трайни примамки:(150g житно-парафинова, 150 g желатиново-житна, 

150 g житна примамки). Към всеки вид примамки е включен антикоагулант II 

генерация бромадиалон с концентрация 0,005%. 

в/ 800 g готови пелетизирани примамки на фирмите Pelgar и Duochem с различно 

АДВ(bromadiolone- 0,005%; brodifacum- 0,005%; cumatetralile- 0,0375%; difenacum- 0, 

005%). 

За изготвяне на родентицидни примамки в лабораторни условия бяха 

използвани: 2,100 kg. едрозърнена пшеница, 208g пудра захар, лекарствени средства- 

13,67 mg Nimesulide, 70 mg Nifedipin, течен препарат Ланират 2% съдържащ 

антикоагулат II генерация- bromadiolone (производител Novartis- Швейцария). 

Б.МЕТОДИ 

1.Методи за проучване параметрите на синантропните популации от гризачи в 

предприятия на хранително-вкусовата промишленост с различно производствено 

направление и условията, които ги регулират: 

1.1  Методи за определяне на видовата принадлежност.За определяне на вида на 

гризачите са използвани: определителят за гръбначни животни за България на 

Ц.Пешев и Н.Боев, биологични индикации (следи, екскременти, косми, урина), и 

преки визуални наблюдения.  

1.2 Методи за отчитане на относителната плътност на гризачите. Относителна плътност 

е брой гризачи върху единица площ от обекта. При територия по-голяма от 1000 m
2 

минималната територия, върху която се провежда отчитане на плътността на 

гризачите е 1/ 10 от общата площ.  Метод на напрашените площадки по К.С. 

Айзенщайн- състои се в посипване на прахообразен материал (талк, брашно) върху 

плоскости с размер 20х20 sm на всеки 20 m
2
 от изследваната територия. В 

настоящият дисертационен труд е използван вариант на този метод. Освен 

напрашени площадки са заложени в средата им привлекателни неотровни 

примамки, при чието посещение гризачите оставят следи върху прахообразния 

материал.  Анкетно- визуален метод:: основава се на визуално отчитане и 

попълване на анкетна карта. Чрез него визуално се установява относителния брой 

гризачи върху определена територия  за определен период от време. 
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 1.3 Отчитане пространственото разпределение на гризачите с цел упражняване на 

мониторинг върху състоянието и проблемите свързани с „вредните гризачи” в 

хранителните обекти. 3а предприятия на хранително-вкусовата промишленост  

тристепеннната скала на А.Н.Козлов е модифицирана като за ниска плътност се приема 

до 0,1 екземпляр за 100 m
2
, средна - до 5 гризача за 100 m

2
 и висока - над 5 екземпляра 

за 100 m
2
. 

 1.4 Метод на “активните“ дупки т.е. тези, в които живеят мишки или плъхове.  

Дупките се запушват с тампони от: хартия, плат или др. материал. След 24 часа се 

отчита броя на тези дупки, в които тампоните са открити.  

2. Проучване нивото на плъхопроницаемост на хранителните предприятия.  

В хода на теренните наблюдения  в хранителните обекти са взети предвид 7 

фактора на жизнената среда и 5 фактора за контрол върху популационните показатели: 

1/ Площ на обекта 

2/ Ремонтна дейност – текуща, постоянна, експлоатация на обекта  

3/ Конструкция на сградата, строителни елементи, топлоизолационни 

материали 

4/ Технологичен процес- прекъснат и непрекъснат 

5/ Хранителна база- широк или неограничен достъп 

6/ Проблемни сектори по отношение на гризачи. 

 7/ Възможности за убежища  

3. Постановка относно статуса на профилактичните и дератизационни мероприятия в 

хранителните обекти. 

Анкетирани бяха служители в предприятията отговарящи за ДПП и системите 

НАССР (94). Видовият състав на гризачите е определян визуално. Направени са  

текущи документални записи  по проблема ”вредни гризачи”. Проведено е обследване 

на откритите и прилежащи площи относно заселеност с гризачи и предпоставки за 

появата им. 

4. Метод за отчитане ефекта от дератизационните мероприятия 

 Чрез този метод се отчита относителната плътност или численост на гризачите 

преди и след дератизацията. и показва процента на нейната интензефективност /Инф/. 

Това става по формулата : 

Иеф  = 
А-Б   х  100

 

А
 

А- са  данни за числеността преди дератизацията,                                                                                        
  

Б – данните след дератизацията. 

 Екстензефективността (Ееф) е показател, който отразява процента на 

освободените от гризачи отделни сгради (или територия за откритите площи).  

4.1 Постановка на метода за ефективността от проведена дератизация. 
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През пролетно -летния сезон на 2008 година в прилежащите площи на фабриката 

за кулинарни продукти бяха заложени 8 отровни точки в дупки на гризачи. Използван е 

готов родентициден препарат “Лан-рат”- парафинови блокчета с активна субстанция 

0,005% bromadiolone (антикоагулант II генерация) на фирма ”Санита” Пловдив. Всяко 

от парафиновите блокчета беше с тегло 12,5g. Схемата на залагане бе разположена в 

радиус около 200 m по дължината на оградата на хранителния обект граничеща с 

изоставен свинарник и сметище. 

5.Постановка на лабораторните експерименти за потенциране 

антикоагулантното действие на бромадиалон  

За постигане на експресен дератизационен ефект беше проучена възможността 

за активиране на родентицидни примамки на база бромадиалон в две концентрации – 

0,0025% и 0,005%. Те бяха в комбинация с лекарствени препарати: от  групата на 

калциевите антагонисти -Nifedipin и нестероиден противовъзпалителен  лекарствен 

препарат- Nimesulide. Дозировката на лекарствените средства е в рамките  на 

съответните препоръчвани лечебни дози за mg/ kg. 

I опит. Апробиране на родентицидни примамки на база бромадиалон с 

включване на лекарствен препарат Nifedipin..Използвани са 40 броя мъжки 

лабораторни мишки линия ICR със средно тегло 18 g. Еднократно бяха заложени 

примамки в 4 групи по 10 броя бели мишки с по 50 g едрозърнена пшеница. За 

подобряване на приемливостта на примамките беше използвана пудра захар по 16 g във 

всяка от опитните групи. В опитите е прилаган 2% препарат Lanirat с активна 

субстанция bromadiolone (0,25% концентрация).  

I група – пшеница + 0, 5 mg Nifedipin + 0,0025% bromadiolone+16 g пудра захар. 

II  група- пшеница+20 mg Nifedipin+0,0025% bromadiolone+16 g пудра захар. 

III група- пшеница +0,0025% bromadiolone  +16 g пудра захар. 

IV група (контрола)-пшеница  

II опит. Ефективност на антикоагулантни примамки с включване на лекарствени 

препарати / Nifedipin и Nimesulide/ в лабораторни условия с бели плъхове.Използвани 

са 50 броя бели лабораторни плъхове ( порода  Vistar) от мъжки пол със средно тегло 

182,6 g .Антикоагулантните примамки бяха заложени еднократно в 5 групи по 10 броя 

бели плъхове с по 200 g жито. Към всяка примамка в опитните групи бе използван 

антикоагулантния препарат Ланират 2% с активна субстанция bromadiolone(0,25% 

концентрация).  

I група-жито + 6,67 mg Nimesulide + bromadiolone 0,005% 

  II група - жито + 6,67 mg Nimesulide + bromadiolone 0,0025% 

 III група-- жито + 20 mg Nifedipin + bromadiolone 0,005% 

 IV група-жито+ bromadiolone 0,005% 

 Vгрупа /контрола/ -жито 

Следващите дни след изконсумирането на примамките от лабораторните 

животни е предоставяна  допълнително храна (фураж на пелети) и вода. Контролните 

животни са захранвани само с фураж и вода. 
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III опит. Ефективност на активирани примамки при добавка на лекарствени 

средства:Nimesulide Nifedipin с бели мишки. Заложени са 5 групи по 10 броя бели 

мишки със средно тегло-18g. Към всяка примамка в опитните групи бе използван 

антикоагулантния препарат Ланират 2% с концентрация 0,25% bromadiolone.  

 I група - зърнена примамка + 0,5mg Nifedipin+ bromadiolone 0,0025% 

 II група- зърнена примамка + 20 mg Nifedipin+ bromadiolone 0,0025% 

 III група зърнена примамка + 0,33mg Nimesulide+ bromadiolone 0,0025% 

 IV група зърнена примамка без лекарствен препарат + bromadiolone 0,0025% 

 Vгрупа / контрола- само зърнена примамка/ пшеница/ 

6.Постановка на апробирани  различни рецептури родентицидни примамки. 

Изпитани са 2 вида зърнени примамки с включени към тях парафин и 

желатинови стърготини (отпадъчен материал от желатинови капсули във 

фармацевтичната промишленост). Те бяха заложени под формата на житно -

парафинови брикети и желатиново -житни лентички с дължина 4-6 sm и ширина 1-1,5 

sm. Целта е да се установи тяхната приемливост и дератизационна ефективност от 

гризачите в сравнение с обикновените зърнени примамки. 

IV опит. Изпитване на приемливостта и сравняване на родентицидната 

активност на трайни примамки при бели плъхове. Използвани бяха 24 броя женски 

бели плъха порода Vistar със средно тегло 144,2 g.Примамките са заложени еднократно 

в 4 групи: по 6 броя бели женски плъхове във всяка група. 

I група (контрола) – само пшеница/жито/  

II група- житна примамка с 0,005% bromadiolone 

III група –житно-парафинова примамка с 0,005% bromadiolone 

IV група – житна примамка с твърд желатин, ванилова есенция и 0,005% 

bromadiolone. 

7. Сравнително изпитване на дератизационна активност на готови пелетизирани 

примамки/ антикоагуланти с различно АДВ (I и II поколение) в лабораторни условия.  

V опит. Използвани  4 готови пелетизирани примамки вносител „Фармавет” –

Шумен. Заложени са 5 групи по 10 броя бели плъхове средно тегло-120/150 g. 

 I група готова примамка/ пелети/ с АДВ- Бромадиалон 0,005%(II поколение)- 

производител Pelgar  

II група готова  примамка/ пелети/ с АДВ – Бродифакум 0,005% (II поколение) 

производител Pelgar 

III група пелетизирана примамка /плъхотокс/ с АДВ – Куматетралил 0,0375%(I 

поколение) производител Duochem 

IV група готова примамка/ пелети/ с АДВ- Дифенакум 0,005%(II поколение) 

производител Pelgar 

V група /контрола/ -жито без антикоагулант. 
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Отчитано е времето на настъпване на смърт при белите плъхове във  всяка от  

групите . 

8. Паразитологични изследвания  на фекални проби от гризачи. 

За периода 2007-2009год. са събрани и микроскопски изследвани 24 броя проби 

от екскременти на гризачи.: 

 по метода на “намазка с Луголов разтвор”(за цисти от протозои) и по метода на 

седиментация ( за яйца и ларви от хелминти) в Медицински университет –Пловдив, 

катедра „Паразитология и тропична медицина”. 

 по метода на флотация фекалните проби са изследвани за наличие на хелминти 

в отдел Паразитология към НДНИВМИ - София.  

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Проучване параметрите на популациите на синатропните гризачи в предприятия на 

хранително-вкусовата промишленост: 

 1.1 Проучвания относно видов състав на гризачите. 

За преобладаването на определени видове гризачи важно значение имаше 

местоположението на предприятията и фактора „храна”. Преките визуални наблюдения 

и анкетни данни показаха присъствие на домашна мишка в много ниска степен на 

плътност обекти №1, №3, №4, №11, №12(табл.4). Единичен гризач (домашна мишка) 

беше забелязан в тревните площи на фабрика за кулинарни продукти /пици и лазаня/ в 

София-град. В природните биотопи в умерения пояс, към  който се отнася и нашата 

страна, популациите й достигат най-висока численост в края на лятото.  В други обекти 

№ 3, №4, №6(табл.4)  в Софийска и Пловдивска област освен домашна мишка имаше и 

наличие и екскременти от черен плъх. 

 През 2006 г. по анкетни данни от работниците в обект № 6 беше регистрирана 

относителна численост на гризачи (70% на 100m
2
). Популации от черен плъх бяха 

наблюдавани, дори през светлата част от денонощието в производствените помещения, 

по външните стени и под покривни пространства и прилежащите площи. Имаше 

екскременти и миризма от урина по периферията на(стени, тавани, около незатворен 

течащ водопроводен кран) в производствените сектори. Като средство за мониторинг 

са използвани 4 броя лепливи капани в сектор мелница. В срок от 15 дни след 

залагането само върху един от капаните са установени следи от кръв и части от тялото 

на черен плъх.  

1.2 Сезонна и годишна динамика на относителна численост и плътност на 

популациите гризачи в хранителните обекти. 

 Теренни експерименти: отчитане по метода на напрашените площадки в 

хранителни обекти със смесено производство на територията на София -град.(табл. 5 и 

табл .6) 
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Таблица 5.Отчетена активност на гризачи в два хранителни обекта на територия 

София – град през есенно -зимния сезон на 2007г. 

 

Хранителни 

обекти 

Брой 

площадки 

 

Брой следи за 

присъствие на 

гризачи за 1 m
2
 

Обща площ на 

предприятието 

Относителна 

численост на 

гризачите 

1.Фабрика за 

кулинарни 

продукти 

16  0,74 3000 m
2
 22,2 броя 

2.Цех за риба и 

рибни продукти 

8 0 160 m
2
 0 броя 

 

  Таблица 6. Отчетена активност на гризачи в два хранителни обекта на 

територия София – град през пролетно -летния сезон на 2008г.  

 

Хранителни обекти Брой 

площадки 

 

Брой следи за 

присъствие на 

гризачи за 1m
2
 

Обща площ на  

предприятието 

Относителна 

численост на 

гризачите 

Фабрика за 

кулинарни 

продукти-пици, 

лазаня 

     12     0,06    3000m2 18 броя 

Цех за риба и рибни 

продукти 

      12     0,03       4800m2 16 броя 

Получените данни от табл.5 и 6 показват понижаване на относителната 

численост на гризачите във фабриката за кулинарни продукти през 2008г. Във вторият 

обект в приземните (складови) помещения върху площ 160m
2
 за 2007 г. не бяха 

установени следи за присъствие на гризачи (липса на стъпки и консумация на 

примамки). През 2008г. в прилежащите територии на същия обект имаше наличие на 

следи и консумация на неотровните примамки. 

1.3 Пространствено разпределение на видовете гризачи в хранителните предприятия в 

зависимост от особеностите на технологичния процес. 

Влияние върху активността на гризачите оказваше и продължителността на 

работния цикъл в проучваните предприятия. В цех вафли на обект №3 през летните 

сезони на 2007-2008 година поради липса на поръчки за производство имаше прекратен 

работен цикъл. В складовете за суровини и готова продукция, както и в залата за 

шоколадов кувертюр бяха установени следи от присъствие на домашна мишка. Данните 

за пространственото разпределение на гризачите в обекти от хранително-вкусовата 

промишленост са представени на табл.10.  
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Таблица 10. Проблемни сектори в хранителни обекти с различно 

производствено направление. 

Вид хранителен обект 

производствено  

направление 

Местонахожде

ние , община 

област 

Година на 

проучвани

ята 

Вид гризачи Проблемни сектори, 

помещения 

Сив 

плъх 

Домашна 

мишка 

Черен  

плъх 

 

1.Фабрика за 

кулинарни продукти 

София-град 2006-2009 - Mus 

musculus 

- Офисн 

Камери за втасване. 

2.Цех за риба и рибни 

продукти 

София-град 2006-2009 - - - - 

3.Фабрика за 

шоколадови изделия 

София област 2006-2009 - Mus 

musculus 

Rattus 

rattus 

Склад готова 

продукция, склад 

суровини 

4.Хлебозавод София-област 2006-2007  Mus 

musculus 

Rattus 

rattus 

Производствена 

лента, месене на 

тесто. 

5.Цех за хлебни и 

сладкарски изделия 

София-област 2008 - - - - 

6.Цех за царевично 

брашно и подправки 

Пловдив 

област 

2006-2008 - - Rattus 

rattus 

Мелница, склад 

суровини, склад 

готова продукция,  

пакетиране на 

брашно, пакетиране 

на подправки.  

7.Цех за готови 

кулинарни продукти 

София-град 2008 - - - - 

8.Цех за 

производство на 

варено-пушени месни 

продукти 

София-град 2008 - - - Сектор пълнене 

Сектор сушилня 

9.Цех за печени 

птичи продукти 

София-град 2008 - - - - 

10.Цех за малотрайни 

месни продукти 

София-град 2008 - - - - 

11.Фабрика за 

полуфабрикати за 

сладкарско 

производство 

Пловдив -

област 

2006 - Mus 

musculus 

- -стол за хранене 

-кухня 

12.Предприятие за 

сладкарски изделия 

Пловдив -

област 

2006 - Mus 

musculus 

- - 

 

 Параметрите на микроклимата и особеностите на производството на 

различните предприятия от хранително-вкусовата промишленост оказват влияние 

върху конкуренцията на синатропните видове гризачи. Нашите изследвания установиха 

нагризани блатове за пици в сектор термокамери в един от обектите в София град.   
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Наблюденията ни в този сектор показаха, че възможни пътища за проникване на 

гризачите са през: 1/амортизираните синтетични уплътнения на вратите на камерите; 2/ 

отвори в горната част на входната метална врата на помещението. От синантропните 

гризачи Rattus rattus е по-топлолюбив вид в сравнение с Rattus norvegicus . Живее в по-

суха и топла среда, много добър катерач и се заселва в покривите, таваните и високите 

етажи на постройките. Това пространствено разпределение обуславя видовото 

разпространение и интензивността на заселване на вредните гризачи в отделните 

хранителни обекти, което установихме и ние. 

1.4 Относителна плътност на гризачите в прилежащите площи на хранителни 

обекти. 

•през есенно-зимния сезон на 2007г. По периферията на фабрика за кулинарни 

продукти, пици и лазаня в София- град в тревните площи бяха затворени 13 броя дупки 

с тампони от мека целулозна хартия. След 24 часа бе установено, че  дупки № 1 до № 8 

нямаше следи от активност на гризачи т.е дупките не бяха отворени. До оградата на 

обекта в близост до изоставено сметище от №9 и № 10 активна е само №9(отворена) до 

нея беше забелязан гризач (Mus musculus)-фиг.2. 

 

 

 

  Фиг.2 Mus musculus  в прилежащите    

площи на обект№1(табл.4) 

  

   

 

        Следващите дупки разположени от страна на изоставен цех за PVC дограма имаше 

отворени само №12 и №13. Върху останалите прилежащи площи имаше висока 

плевелна растителност, в която активни дупки не бяха установени. 

 •през есенно-зимен сезон на 2008г. 

 В прилежащите площи (3000m
2
) около предприятието за кулинарни продукти и 

лазаня бяха запълнени 24 дупки с тампон от мека целулозна хартия. След 24 часа 

имаше открити 6 активни дупки (№6, №,8, №9, №16 №20, №21), от които 4 дупки 

откъм сметището и 2 дупки от страна на изоставения цех за PVC дограма. Чрез 

анкетиране на работниците в обектите е набирана информация относно забелязани 

имиграционни процеси, периодиката на тези явления, както и числеността на 

гризачите.  

2. Ниво на плъхопроницаемост в различни хранителни обекти. 

 При нашите наблюдения в обекти от хранителната промишленост бяха 

установени редица пропуски свързани с неправилно спазване нормите за контрол и 

безопастност на храните. Все още предприятията за преработка на храни с растителен и 

животински произход функционират в недобра производствена база. В част от тях 

протичат ежемесечни ремонтни дейности, които водят до несъответствие с правилата 
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за поточност на произвежданата продукция и пр. Такива бяха наблюдавани в обекти 

№1, №4, №6, №9, №10, №11.(табл.4). 

 2.1 Относно строително – техническата характеристика на обекти от 

хранително-вкусовата промишленост. В мониторинга са включени малки, средни и 

големи предприятия от хранително-вкусовата промишленост (табл.4). Изцяло в процес 

на експлоатация с нормален работен цикъл на всички производствени сектори са 

обекти №1, №2, №3, №5, №6, №7 №8, №9, №10, №11, №12(табл.4), като в обект №3  

цех вафли имаше прекъснат цикъл от пролетно-летния и есенно зимен сезон на 2007-

2008г. Първоначално повечето сгради са били стари тухлени постройки (обекти № 1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 -табл.4). Фактори за проникване и 

увеличаване на броя на синтропните гризачи са текущи ремонти свързани с 

построяване на нови складове в хранителните обекти (№2, №4 -табл.4). Разнообразието 

от суровинна база в тях създават условия за заселване на гризачи на малка площ. В 

девет от предприятията на хранителната промишленост  (№1, №2, №3, №5, №6, №7, 

№9, №10, №11-табл.4) е извършен основен ремонт на сградите. Към три предприятия 

№1, №2 и №3 (табл.4) са построени нови сгради. Единствено обект №12 беше изцяло 

нова сграда разположена в района на област Пловдив. Амортизирани сгради без 

основен ремонт бяха предприятията №4 и № 8(табл.4).В тях имаше складове със 

струпани стари железарски материали и хартиени отпадъци, негодни машини, лоши 

хигиенни условия, счупени прозорци, паднала циментова мазилка, отворени външни 

врати и контейнери, разпилени суровини (растителни и животински) (фиг.3 и фиг.4). 

 

  Фиг.3 и фиг.4 Обект№4 в София област(външен изглед) 

 

Преките наблюдения и анкетни данни относно хигиенното състояние показаха, 

че основни места за убежища на черния плъх и домашната мишка са под покривни 

пространства, стени и ненужен инвентар.(фиг.5)  

 

 

 

Фиг.5 Убежища на черен плъх в обект№6 

Пловдив област 

 

Освен техническото състояние на обектите основен проблем за навлизане на 

гризачи са незатворени врати, незапълнени отвори около електропроводни кабели, 
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неуплътнени прозорци, водопроводни кранове и счупени сифони, необезопасена 

вентилация, стени и покриви с изолационни материали, незатворени бидони и кофи с 

вода в съблекални и WC помещения. Тези фактори косвено спомагат за лесно 

проникване на гризачите. В повечето случаи, особено есенно- зимните месеци, в 

периода на миграция има предпоставки за създаване  на благоприятни за гризачите 

убежища. Пример за това е обект №6 (табл.4), където бяха открити две гнезда на черен 

плъх в нефункционираща машина в сектор мелница. 

 В проучваните обекти през пролетно-летните и есеннно-зимни сезони 

ежегодно бяха отчитани общия брой на плъхопроницаемите пунктове. Резултатите са 

представени на фиг.6, фиг. 7 и фиг.8. 

0
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плъхопроницаеми 

пунктове/брой/

1 2 3 4 5 6 7

 хранителни обекти

врати

покриви/тавани/
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вентилация

прозорци
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кранове и сифони

 

Фигура 6.СЪОТНОШЕНИЕ НА ПЛЪХОПРОНИЦАЕМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ 

ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2006 Г. 

 ЛЕГЕНДА: 

1- фабрика за кулинарни продукти- пици, лазаня и торти 

2- цех за консервиране и пакетиране на рибни продукти 

3- хлебозавод 

4- фабрика за шоколадови изделия 

5- цех за пакетиране на царевично брашно и подправки 

6- фабрика за полуфабрикати за сладкарското производство 

7- предприятие за сладкарски изделия   

 

 

Фигура 7.СЪОТНОШЕНИЕ НА ПЛЪХОПРОНИЦАЕМОСТТА НА  РАЗЛИЧНИ 

ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2007 ГОД. 
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ЛЕГЕНДА: 

1-фабрика за кулинарни продукти-пици, лазаня и торти 

2-цех за пакетиране и консервиране на рибни продукти 

3-хлебозавод 

4-фабрика за шоколадови изделия 

5-цех за пакетиране на царевично брашно и подправки 

6-цех за хлебни и сладкарски изделия                              
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Фигура.8 СЪОТНОШЕНИЕ НА ПЛЪХОПРОНИЦАЕМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ 

ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2008 ГОД.  

ЛЕГЕНДА: 

1-фабрика за кулинарни продукти-пици, лазаня и торти 

2-цех за консервиране и пакетиране на рибни продукти 

3-фабрика за шоколадови изделия 

4-цех за царевично брашно и подправки 

5-цех за хлебни и сладкарски изделия 

6-цех за производство на варено-пушени месни продукти 

7-цех за готови кулинарни продукти 

8-цех за малотрайни месни продукти 

9-цех за печени продукти 

 

Нивото на плъхопроницаемост на повечето хранителните обекти в строително-

технически аспект е недостатъчно добро, независимо от тяхното преустройство. Това 

се дължи на използване на строителни продукти, които са лесни за преодоляване от 
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гризачите. Неправилната им употреба и оставените при строителството отвори, дупки в 

стени около тръби, кабели и тавани водят до благоприятни за гризачите микробиотопи. 

Често за вътрешно преграждане на помещенията се прилага гипсократон или 

гипсофазер без минерална (мергелна  или стъклена) вата като топлоизолационен 

материал. В резултат, на което гризачите ги прегризват и си устройват убежища. За 

външна облицовка на сгради и покриви в практиката се използва пенополистеролът 

(стиропор) без защита от метална рабицова мрежа. Той е с отворена клетъчна структура 

и е проницаем за гризачи. Най-често гризачите проникват в производствените сектори 

през отвори оставени около тръбопроводи, електрични кабели, които преминават в 

съседните помещения (фиг.9 и фиг.10). 

 

 

 

 

 

Фиг. 9 и фиг. 10 Възможности за проникване на гризачи през дупки 

околотръбопроводи в стените. 

В обектите бяха открити следи на гризачи от: нагризване на гумени и 

ламаринени материали на врати, дупки в стени, вентилационни съоръжения, покриви, 

отворени канализационни кранове и сифони. (фиг.11 и фиг.12) 

 

 

 

 

 

            Фиг.11 Оставени дупки в стени  

обект№4 София област 

 Фиг.12 Канализационен кран  

 в обект№6 област Пловдив 

Като материал, който се използва за запълване на отвори и фуги за врати и 

прозорци е пенополиуретановата пяна. Въпреки отличната й топлоизолация недостатък 

е, че гризачите понякога я прегризват около тръбите на парното, охладителните камери 

и прозорците. 

Други съвременни строителни материали в хранителните обекти са PVC 

плоскостите за вътрешно обзавеждане на помещения, а също и PVC врати и прозорци. 

В случаи, където не са запечатани и съединени краищата на плоскостите възникват 
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рискове за проникване. В 9 от проучваните предприятия бяха установени неуплътнени 

външни PVC врати в горния или долния край. 

 Строителството на сградите с пенобетон, итонг и подобни олекотени 

материали  е една предпоставка за лесното проникване на гризачи в 

помещенията.(фиг.13, фиг.14). 

 

    

 

 

 

 

Фиг.13 и фиг.14 Външен и вътрешен изглед на нов склад  (в обект №2, София - 

град) през 2008г. 

 У нас строително-техническото решение на проучваните хранителни обекти 

(№ 1, №3, №4, №6, №9, №11, №12-табл.4) не е в пълна степен съобразено с 

изискванията за плъхонепроницаемост. Към настоящия момент ние установихме, 

относително средна плъхопроницаемост в предприятията от хранително-вкусовата 

промишленост. При една част от предприятията вече се забелязват пукнатини в 

основата на постройките, които при липса на превантивни ремонтни и дератизационни 

мерки за в бъдеще могат да бъдат пунктове за проникване на гризачите (обекти № 1, № 

3, №4-табл.4). 

Плитко изградените основи на сградите за да бъдат недостъпни за преминаване на 

гризачите, трябва да бъдат вкопани на дълбочина не по-малко от 1 m в земята. 

Привлекателни за устройване на убежища са обикновено разположени в подземните 

етажи- кота -0, предимно складове, асансьорни помещения с отоплителни, 

водоснабдяващи и др. инсталации. (фиг.15) 

 

Фиг.15 Възможност за проникване на гризачи  и 

създаване на убежища в обект№5 София-област. 

 

В повечето случаи обаче, навлизането и нарастването на популации от плъхове и 

мишки в предприятията на хранително-вкусовата промишленост започва именно от 

там. Веднъж заселели се в този сектор, гризачите  достигат до стоящите над тях 

помещения, лазейки по тръби, кабели, въздухопроводи  и др. съоръжения и 

прониквайки през цепнатините, и дупките около тях формирани при прокарването им 

през стените.  

Друг основен път за навлизане на гризачите в предприятията за добив и 

преработка на хранителни продукти е канализацията. При липса на надеждни прегради, 

от външните шахти плъховете и мишките проникват в канализационната мрежа и през 

вътрешните канали отичащи се в шахтите попадат в помещенията, където след кратък 

изследователски период, откриват подходящите за укриване и заселване места.(фиг.16) 
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 фиг.16 Един от начините за проникване  на 

гризачи през метални решетки с диаметър по-

голям от 5 mm. 

 

В повечето хранителни предприятия в конструкцията на сградите основни 

строителни материали  са PVC панели и тухли. Ползването на материали като 

пенополиуретанова пяна, стиропор, тухли итонг практически не се явяват като добри 

превантивни мерки, защото гризачите лесно преминават през тях. Според нас от 

особено значение за възпрепятстване на трайното заселване на гризачите е да се 

избягва употребата на строителни елементи с включен към тях изолационен слой като 

въздушна възглавница, термофор, минерална вата и др. Именно такива стени, тавани и 

подови настилки са основна причина за създаване на убежища от популации на гризачи 

и увеличаване на тяхната численост. (табл.11). 

Предвид строително-техническото състояние на проучваните обекти основни 

пътища за навлизането на гризачи са : незатворени врати, незапълнени отвори около 

електропроводни кабели, неуплътнени прозорци, водопроводни кранове и счупени 

сифони, необезопасена вентилация, стени и покриви с изолационни материали, 

незатворени бидони и кофи с вода в съблекални и WC помещения. Данните за броят на 

главните плъхопроницаеми пунктове за период 2006-2009г. в хранителни обекти със 

смесено производство  са представени на фиг.17- фиг.22. 
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Таблица 11.Обща характеристика на строителните материали в обекти от 

хранително-вкусовата промишленост 

Хранителни обекти Строителни елементи 

врати стени прозо

рци 

водопроводни 

тръби и 

кранове 

покрив под 

Строителни материали 

1. Фабрика за кулинарни 

продукти, пици и лазаня 

PVC Тухла, 

пенополистер

ол, латекс 

PVC 

стъкл

опаке

т 

метал Бетонна плоча, 

минерална вата 

Цимент, 

силикатен гел с 

абразивни 

частици 

2.Цех пакетиране и 

консервиране на рибни 

продукти  

PVC PVC панел, 

ламарина, 

пенополиурет

ан, стиропор 

PVC Метал, 

екопластмаса 

Бетонна плоча Абразивна 

циментова 

мазилка 

3.Фабрика- шоколадови 

изделия 

PVC, 

полиурета

нова пяна, 

метал 

PVC панел PVC Метал, 

екопластик 

Бетонна плоча, 

керемида, PVC 

Шлайфан 

бетон 

4.Хлебозавод Метал, 

дърво 

тухла дърв

о 

метал Бетонна плоча, 

ламарина 

цимент 

5.Цех за хлебни и 

сладкарски изделия 

Метал, 

PVC  

PVC панел, 

епоксидна 

боя 

PVC метал PVC, 

цимент,латекс 

Саморазливна 

смола, 

хидробетон 

6.Цех за царевично 

брашно, подправки 

метал тухла PVC, 

дърв

о 

метал ламарина цимент 

7.Цех за кулинарни 

продукти 

PVC PVC  PVC метал PVC Бетонна 

плоча 

Абразивна 

циментова 

мазилка 

8.Цех за варено- пушени 

продукти 

дърво тухла дърв

о 

метал керемида цимент 

9.Цех за печени продукти Метал, 

PVC  

тухла PVC метал Бетонна плоча, 

керемида 

цимент 

10.Цех за малотрайни 

месни продукти 

метал тухла PVC метал Бетонна плоча Абразивна 

циментова 

мазилка 

11.Фабрика за 

полуфабрикати за 

сладкарството 

PVC PVC панел PVC метал PVC цимент 

12.Фабрика за 

сладкарски изделия 

PVC PVC панел PVC Метал, 

екопластик 

Бетонна плоча Абразивна 

циментова 

мазилка  
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Фиг.17 Плъхопроницаемост на врати/външни и вътрешни/ в хранителни 

предприятия за 3 годишен период. 

 

 

Фиг.18 Плъхопроницаемост на стени в хранителни предприятия за 3 

годишен период. 

            

Фиг.19 Плъхопроницаемост на покриви и тавани за 3 год.период в 

хранителни предприятия. 
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  Фиг. 20 Плъхопроницамост на пункт вентилация в хранителни 

предприятия за 3 годишен период. 

 

              

         Фигура 21. Плъхопроницемост на пункт прозорци за 3 годишен период в 

хранителни предприятия.  
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Фиг. 22. Плъхопроницаемост на канализационни кранове и сифони в 

хранителни предприятия за 3 годишен период. 

 Нашите резултати от мониторинга показаха отсъствие на превантивни 

профилактични мерки по отношение на вратите и праговете на приземните и партерни 

етажи. Те не бяха защитени с ламарина с височина 30 sm от пода срещу прогризване от 

гризачи в обекти №1, №3, №4, №6, №10(табл.4). Оставените процепи с ширина по-

голяма от 0,5 mm на външните врати са достатъчни за проникване на млади екземпляри 

гризачи.  

 В повечето хранителни предприятия собствениците обръщат повече внимание 

на превенцията от гризачи (обекти №1, №2, №3, №6, №7, №10, №11, №12) чрез 

проведен качествен ремонт и обновен, модерен сграден фонд. Така в обекти като №2, 

№3  по предложените от нас препоръчителни мерки беше извършено, обезопасяване на 

вентилационни съоръжения, запълване на фуги и отвори в стени, уплътняване на врати 

и прозорци.(фиг.23) 

 

 

 

 

Фиг.23 - Сграден фонд на обект№2 част 

от стара фабрика за нишесте(отворени 

прозорци) 

  

 

 Наблюдаваните обекти № 4, № 6, №8, бяха с амортизиран сграден фонд, където 

практически не се полагаха никакви усилия за реализиране на плъхонепроницаемост, 

дори такива като затваряне на врати и прозорци. Това бе наблюдавано в 

производствените и складови помещения в някои обекти в област София и област 

Пловдив. 
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Фиг.24 Амортизиран сграден фонд 

обект№4 София област 

 

 

3. Статус и ефективност на профилактичните и дератизационни мероприятия в 

хранителните предприятия. 

За собствениците на предприятия в хранителния бранш системата „HACCP” има 

най-сериозни изисквания. Акцентира се на постоянен системен контрол на местата и 

процедурите, където има предпоставки за допускане на механични, физични и 

биологични опасности в производствения процес и техническа апаратура. 

На практика в посочените обекти (№1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 

№11-табл.4) в периода на проучване имаше въведени индивидуални планове на HACCP 

съобразно производствената база, техническите и строителни особености. В 

действащите планове са регламентирани етапите HACCP според нормативната база за 

храните. В процеса на наблюденията съществуваха елементи на спазване на част от 

плана на „HACCP”, но като цяло водената документация за текущ контрол на 

вредителите не съответстваше на практика в обекти №1, №4, №6, №8, №9, №10, 

№11(табл.4). 

В действителност обаче са забелязани редица пропуски в изпълнението им. 

Всички изисквания свързани с добра производствена хигиена, добре обучен персонал, 

лична хигиена, добро състояние на техническите съоръжения, правилно съхранение на 

суровините и готовата продукция бяха спазени единствено в 5 от 12 предприятия 

(обекти № 2, №3, №5, №7, №12-табл.4).Много добър статус на сградния фонд бе 

установен в 3 предприятия (№2, №3, №7-табл.4)- фиг.25-27. 
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фиг.25 Обект №3- София област/цех бонбони/ 

 

 

 

 

 

 

Фиг.26 Обект №3  цех бонбони:                                              фиг. 27 Обект№3 цех 

бонбони  сектор  за сектор „пълнене”                                               редене на бонбони и 

пакетиране  

 Контрол липсваше по отношение на изходните суровини /растителни и 

животински/  съхранението и извозването на готовите хранителни продукти, т.е имаше 

несъответствие на производствените пътища във входящ и изходящ ред (обекти №4, 

№6, №8-табл.4). 

Въпреки частичното им преустройване на много места имаше оставени фуги около 

електрически кабели, дупки, рушащи се циментови мазилки от стени, 

плъхопроницаеми прозорци, врати, отворени бидони с вода и незатворени 

водопроводни кранове. В резултат, на което бяха 

установени и биологични индикации от гризачи. 

фиг.28 Санитарно-хигиенни условия в обект№4 - 

София област 

 

 

В обект № 4 (хлебозавод в София- област) независимо от текущата ремонтна 

дейност на санитарния възел, служителите работеха без работно облекло и при крайно 
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ниски хигиенни условия на производствена среда.(фиг.28) В хода на мониторинга този 

обект беше затворен през октомври 2007г.  

Влияние за подценяване контрола на популациите гризачи оказваше 

недостатъчната здравна култура на персонала относно здравните рискове от 

присъствието на гризачи в производствените условия. 

 В обект № 6 през 2006 г. в резултат на препоръки от наша страна за пряко 

ограничаване и намаляване достъпа на гризачи до хранителната база, и извършване на 

профилактични мероприятия в обекта бе постигнат добър ефект. Тези мерки  

включваха  извозване на разпиляното царевично зърно, почистване на помещенията от 

екскременти, запълване на дупки в стените, премахването на ненужни стари машини 

поставяне на готовата продукция на стелажи и поставяне на дървени скари на 20 sm от 

стените.(фиг.29) 

 

Фиг.29 Сектор склад готова продукция обект 

№6 област Пловдив. 

  

  

 

 

 Освен ниското ниво на профилактични мерки в обекти (№ 4, №8-табл.4) имаше 

и не добра ефективност на дератизационните мероприятия. Не бяха поставени или 

липсваха достатъчен брой отровни точки, както и ниската разходна норма на 

дератизационни средства и нередовното им зареждане. В 9 от 12 обекта(табл.4) беше 

установено залагане на КОТ вътре в производствените помещения. Това не се допуска 

според европейските изисквания за опазване на хранителната продукция от нагризване 

и замърсяване от гризачи и биоциди. Именно системата НАССР включва и опазване на 

суровините и продукцията от вредни токсични вещества, каквито са повечето 

родентициди.  

При провеждането на ежемесечни дератизационни акции в предприятията от 

ДДД фирми оператори са използвани готови примамки под формата на пелети и 

гранули с антикоагуланти II генерация (мишемор, родекил, дитрекс, дират), поставени 

в дератизационни кутии. По отношение на ефективността на ДД мероприятията в 

обекти №3 и №4 (табл.4) се констатираше некачествено провеждане, свързано с 

нередовното зареждане с родентициди и неправилното поставяне на дератизационните 

кутии в отделните помещения. Въпреки европейските изисквания за запазване на 

местоположението на отровните контролни точки в обекти 

№ 1, №2, №3 (табл.4) беше наблюдавано разместване на 

дератизационните кутии и разпиляване на заложените 

родентицидни препарати от работещите в 

производството.(фиг.30) 

 

 

фиг.30 Дератизационна кутия в цех бонбони обект№3(табл.4) 
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 В резултат на неспазване на местата за постоянни контролни точки се 

осъществява некачествен контрол и вторично се повишава риска от замърсяване на 

готовите хранителни продукти. 

 Според изискванията на системата HACCP постоянните контролни точки са 

включени в технологичните схеми  на предприятията. Те са съобразени според тяхната 

площ и специфика и изготвени съвместно с ДДД фирми оператори за контрол на 

вредителите. Оригиналните технологични план схеми с постоянни контролни точки за  

вредители /гризачи/ са представени в приложения-№2(обект № 1 за производство на 

кулинарни продукти- пици, лазаня); №3( обект№2 за консервиране и пакетиране на 

риба и рибни продукти); №4 и №5 (обект№ 5 за производство на сладкарски и хлебни 

изделия).  

Ландшафтните особености на хранителните предприятия също влияят върху 

процесът на заселване с гризачи(фиг.31 и фиг.32). Тези обекти обикновено са 

разположени в извън градски - полски местности (№3, №6, №11-табл.4), с близо 

стоящи необработваеми земи (№12-табл.4); както и при градски условия в близост до 

изоставени сметища(№1, №8-табл.4), или стари индустриални сгради и жилищни 

постройки(№2, №4, №10,-табл.4). 

 

 

 

 

фиг. 31 Обект №11 област Пловдив                                               

 

фиг.32 Обект№2 София-град  

Занижени мерки в територии близо до хранителните предприятията и отсъствие на 

превенция от гризачи бяха установени в редица от изследваните 

обекти.(фиг.33,фиг.34). 

 

Фиг.33 и фиг. 34  Изоставено сметище около фабрика за пици и лазаня в София 

град през 2007г. 

 Липсваше контрол и ефективност върху гризачите в “буферната 

дератизационна зона” в прилежащите открити територии на обекти:№1, №2, №3, №4,  

№ 5, № 6, №8, №10, №11, №12(табл.4). 
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 Само в обекти №7, №9(табл.4) в София- град присъстваше дератизационен 

пояс около предприятието. Във всички останали обекти се откриваха активни дупки  на 

гризачи в прилежащите територии(фиг. 35-37). 

 

 

 

 

Фиг.35 Обект№6 

област Пловдив 

 

Фиг.36 и Фиг.37 Външна прилежаща площ -обект№3, София-град 

 В България все още няма данни за практически опит относно система за 

превантивна дератизация в буферната зона на предприятия от хранително-вкусовата 

промишленост. Превенцията от гризачи в този сектор е свързана с отговорност не само 

на производителите, а също и така и на контролните здравни органи и потребителите. 

Нашите проучвания показват, че влияние за заселването на гризачи в хранителните 

предприятия имат: физико–географската характеристика на района, ендемичността по 

отношение на заселване с определен вид гризачи, хигиенното състояние, комуникация 

и пр.  

 Редовни профилактични мерки отсъстваха по отношение на сметоизвозване, 

отстраняване на ненужни железарски метални и битови отпадъци в стари складове, 

плевелна растителност в  площи около предприятията в обекти № 1, №4, №6, №7, №8 

табл.4.(фиг. 38-40) 

 

   

 

Фиг.38 Склад за непотребни железарски 

материали обект№4-София област                                                         

фиг.39 Територия около обект№ 6- област Пловдив 
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Фиг.40 Прилежаща площ обрасла с 

плевели - обект№1 София град 

 

Резултатите от извършения  мониторинг  и контрол по проблема «вредни 

гризачи» в обекти от хранително-вкусовата промишленост показват значението на 

следните  показатели: 

1)Строително-технически мероприятия осигуряващи плъхонепроницаемост 

2) Превантивна дератизация в периферните площи на хранителния обект 

   3)Комплексно прилагане на средствата за дератизация 

  4) Интегриране на методите за дератизация 

Въз основа на анкетната карта (приложение №1) използвана при проучванията в 

хранителните предприятия беше разработена  кратка  анкетна карта. Тя съдържа 

информация за снемане на дератизационния статус по определени критерии на дадено 

хранително предприятие. 

Анкетна карта 


По проблем гризачи в предприятие на хранително-вкусовата промишленост 

 

Попълва се от:                                                              

1.Наименование на предприятието/фирма/: 

2.Местонахождение:гр./с./                 община                     област                       

3.Адрес:                                                                                      

4.Телефон               Факс            e-mail                     5.Управител:                                                    

6.Производствена насоченост:                                              

7.Обща площ  

застроена- (m
2
)
                                                                                       

прилежаща  открита територия-

(m
2
) 

                    брой сгради                       

                       -    производствени 

                       -     спомагателни 

8.Други видове обекти в близост до предприятието                                                                                                                                                                                                                               



33 

 

9. 

Оценка за 

състоянието на 

сградата 

Строителни материали  Конструкция на 

сградата 

Етажност 

н

о

в

а 

стара за 

осно

вен 

рем

онт 

Дъ

рв

о 

ту

х

л

а 

желез

обето

н 

P

V

C 

дру

г 

масивн

а 

лека м

а

з

е 

па

рте

р 

1 етаж над 

1 

етаж 

              

 

10.Канализация:     локална           местна      централна   

11.Пунктове за навлизане на гризачи в сградата: 

 Стени  тавани       подове   врати   прозорци   вентилация   

канализация 

12.Санитарно-хигиенно състояние:  

─текуща хигиена:     ниска  добра         много добра  

─сметосъбиране:   затворени контейнери      отворени контейнери/ съдове/   

─Периодичност на извозване  ежедневно          седмично           месечно  

13.Наличие на гризачи :  да               не   

 14Миграция на гризачи от околностите да               не   

15.Забелязват ли се вътре и извън обекта:: 

─екскременти    дупки   гнезда  нагризани продукти косми 

16.Идентификация  вида на гризачите/анкетно-визуален метод/: 

 плъх           мишка              друг вид  гризач 

17..Средства за контрол: на гризачи  

А) Нехимични средства:   капани      лепливи ловилки   електромагнитни 

уреди 

Б) Химични средства:    

 Ползване на акутни родентициди  да           не  

Ползване на антикоагулантни родентициди да           не  

Изразходвани количества – за 1 година   да           не  kg           

Сезонност в мероприятията срещу гризачите     да           не  
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Перманентност  в мероприятията  срещу гризачите да           не  

18..Постоянни контролни отровни точки в: 

─предприятието : в наличност /брой/                  липсват        

─прилежащи площи:  в наличност /брой/               липсват            

 

 Отбележете с х/ за наличие 

 

 Според нас събраната анкетна информация от даден хранителен обект относно 

вида на ползваните дератизационни средства, динамиката на изразходваните 

количества би спомогнала за предварително прогнозиране на развитието на “проблема  

вредни гризачи” по времето на експлоатацията на обекта. По този начин предварително 

ще бъдат елиминирани евентуални пропуски и грешки, които могат да бъдат допуснати 

в контрола и превенцията от гризачи в предприятия от хранително-вкусовата 

промишленост 

 4. Теренно изпитване на парафинови блокчета на база антикоагулант II 

поколение бромадиалон.  

 4.1 Отчитане на ефекта от дератизация с парафинови блокчета в тревните 

прилежащи площи на фабрика за кулинарни продукти в София-град през 2008г. 

 След седем дневен период от първоначалното залагане в 8 точки с парафинови 

блокчета : „Лан-рат”( общо количество – 100 g ) бе отчетено количеството на изядените 

отровни примамки и ефекта от дератизацията (в %)и  в т.нар.„буферна зона” на обекта.  

 В точка №1, №2, №3 отсъстваше консумация на парафиновите блокчета и следи 

от активност на гризачи, но имаше 3 броя новооткрити дупки в съседство на 

заложените контролни точки. В контролни точки №4, №5, №6 също липсваха 

признаци за обитаване от гризачи и консумация на препарата. Единствено точки №7 

и №8 разположени откъм страната на сметището бе установена пълна консумация на 

парафиновите блокчета.Бяха открити нови 2 дупки от гризачи с диаметър 4 и 6 sm в 

близост до поставените контролните отровни точки. В радиус от 200 m според 

схемата на залагане беше установена ниска ефективност на дератизация (25%). 

 Според нас недостатъчната консумация на парафиновите блокчета от гризачите 

от една страна вероятно се дължи  на тяхната непривлекателност. От друга страна 

това е свързано със затоплянето през пролетта. В следствие, на което част от 

гризачите мигрират в крайградските полски райони, обработваеми площи или 

изоставени сметища.  

 5. Лабораторно изпитване възможностите за потенциране антикоагулантното 

действие на бромадиалон чрез комбинирането му с лекарствени средства с оглед 

прилагането им в практиката. 

 I опит. Изпитване и сравняване на родентицидни примамки на база бромадиалон с 

включване на лекарствен препарат Nifedipin в различни дозировки(фиг.41). 
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фиг.41 Изпитване ефективността на родентицидни примамки с добавка на 

Nifedipin при бели лабораторни мишки. 

Най-голям ефект на родентицидна активност на приготвените  примамки се 

наблюдава  през V и VI ден в зависимост от дните на смъртност.След залагане на опита 

на следващия  първи  ден  е установено и измерено количество от примамките и в трите 

групи- I група( 17,8g),II група( 30g)  и III група( 21,8g). 

От фиг.41 се вижда, че в първата група 90% от мишките умират до осмия ден, във втора 

група 70% умират до 6 ден и 30% до деветия ден. В трета група (без лекарствен 

препарат)  смъртността настъпва след третия до 12 ден включително. 

  II опит. Ефективност на антикоагулантни примамки с включени лекарствени 

препарати: Nifedipin и Nimesulide.( фиг.42) 

   

      фиг.42. Дератизационна активност на потенцирани антикоагулантни 

примамки при бели плъхове. 

 В I група беше наблюдавана висока родентицидна активност на примамката и 

смъртност  разлика имаше само  във II  и III  група, където смъртността  настъпва на 

VII ден. От I до III група при всички бели плъхове в дните на тяхната смърт  са 

установени ясно изразени външни кръвоизливи около аналната, коремната област, в 

областта на главата, носа, очите и устата. 

Тези резултати  от нашите проучвания налагат в бъдеще търсене на нови съотношения 

между дозировките на  Nifedipin и Nimesulide за постигане на по-изразено потенциращо 

действие в  антикоагулантни примамки за бели лабораторни плъхове. 
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III опит. Ефективност на активирани примамки с добавка на лекарствени 

средства: Nifedipin и Nimesulide с бели мишки (фиг.43).  

 

фиг.43 Ефективност на родентицидни примамки с добавка на лекарствени 

препарати 

Най-рано смъртността на гризачите  беше установена в III група на 7–ят ден с 

добавено лекарствено средство Nimesulide (0,33 mg).След 24 h от залагането на опита 

бе претеглено остатъчното количество от приготвените активирани примамки в група I 

(20,4g), група II(26,8g), група III(21,6g) и група IV(24,5g).Най-висока родентицидна 

активност бе наблюдавана през третия и четвърти ден в опитните групи. Получените 

данни показват най-висока родентицидна активност в комбинациите на Nifedipin 

(0,5mg) и Nimesulide (0,33mg) с антикоагуланта бромадиалон 0,0025% в сравнение с IV 

група без включен лекарствен препарат. На практика използването на тези примамки с 

включването на лекарствени средства значително би повлияло върху активността им с 

прибавяне на бромадиалон в концентрация 0,0025%. 

Резултатите от нашите изследвания, показват че  изпитаните лекарствени 

средства Nimesulide и  Nifedipin в указаните концентрации повишават ефективността на 

антикоагулантната примамка срещу мишките. Освен, че имат пряк дератизационен 

ефект, прилагането на тези активатори с оглед засилването на ефекта на вложената 

наполовина концентрация на антикоагуланта е начин  за намаляване на количеството 

родентицидите като се създава възможност за се ползват примамки с по-ниска 

концентрация на такива биоциди. Изборът на използваните лекарствени средства в 

експериментите се базира на  афинитета, който притежават за свързване с плазмените 

протеини. При взаймодействието си Nimesulide  с антикоагуланта-bromadiolone 

метаболизира в черния дроб с участието на оксидазна ензимна система със смесена 

функция. Те спомагат за активиране действието на антикоагуланта в резултат на 

настъпила ензимна инхибиция и водят до повишаване токсичността у лабораторните 

животни. Nifedipin е бавен канален блокер и инхибира калциевите йони в сърдечния 

мускул и гладката мускулатура. Засилват се хеморагичните явления /външни и 

вътрешни/ и смъртта у гризачите настъпва по-бързо.Този тип примамки според нас 

крият по-нисък  риск за замърсяване на околната среда с тях, което ги прави подходящи 

за приложение в предприятия на хранителната промишленост. Данните от нашите 

резултати показват, че през последните няколко години у нас проблемен вид в 

хранителните обекти е домашната мишка. Този вид е и по-резистентен към 

антикоагулантни родентициди. Ето защо ние считаме, че с разработването на 

рецептури с активирани с бромадиалон, които проявяват добра дератизационна 

ефективност срещу този вид гризачи ще допринесем за подобряване качеството на 

контрола върху домашната мишка в обекти от хранително-вкусовата промишленост. 
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6.Резултати от апробиране на различни рецептури родентицидни примамки в 

лабораторни условия. 

 IV опит. Изпитване на приемливост и сравняване на родентицидната активност 

на  трайни примамки.( фиг.44) 

 

фиг.44 Родентицидна активност на трайни примамки при бели лабораторни 

плъхове. 

След 24h беше установена пълна консумация на примамките в I, II и III група. 

Единствено в  IV група имаше остатъчно количество от житно -желатиновата примамка 

-16,4g, Резултатите от фиг.44  показват, че от четирите опитни групи  най-рано смъртта 

е  настъпва във II група (житна примамка с бромадиалон). В сравнение с трите вида 

примамки тя е най-добра и ефективна. В III и IVгрупа степента на приемливост на 

примамките е еднаква и незадоволителна т.к. плъховете бяха изгризали само зърнената 

база без да приемат парафиновия и желатиновия слой.  

7. Резултати от изпитване на ефективността на готови родентицидни препарати с 

различни АДВ в лабораторни условия за приложение в различни индустриални 

предприятия, комунални обекти, обществени сгради. 

V опит. Сравнително изпитване на дератизационната активност на 

пелетизирани готови примамки /антикоагуланти с различно АДВ -I и II 

поколение/.(фиг.45)

 

фиг.45 Сравнително изпитване на дератизационната активност на пелетизирани 

примамки. 

От фиг.45 се вижда, че от готовите родентицидни примамки  най-голям 

дератизационен ефект има в I и II група с активно действаща субстанция бромадиалон 

и бродифакум (антикоагуланти II поколение). В III и IV група  примамки -пелети с АДВ 
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куматетралил (антикоагулант I поколение) и дифенакум(антикоагулант II поколение) 

смъртността  на опитните гризачи настъпва по-късно на осмия и деветия ден от 

залагането на препаратите.   

8. Паразитологични изследвания на фекални проби от гризачи събрани в 

хранителни обекти. Паралелно с набирането на текуща информация в изследваните 

хранителни предприятия за плъхопроницаемостта бяха събрани фекални проби от 

синатропни гризачи.За периода 2007-2009г. в производствените сектори на 

хранителните обекти №3, №4, №6  общият брой на екскрементните проби е 24.(табл.12) 

Таблица 12. Събрани проби (екскременти) от синатропни гризачи в 

хранителни предприятия. 

Хранителни предприятия  Година              Проби от видове 

гризачи 

Mus 

musculus 

Ratttus rattus 

Хлебозавод (София област) 2007 май 1брой 1брой 

Цех за пакетиране на подправки и 

царевично брашно(Пловдив 

област) 

2007 май - 3 броя 

Фабрика за шоколадови и захарни 

изделия(София област) 

2007 октомври 1 брой 3 броя 

Цех за подправки и пакетиране на 

царевично брашно(Пловдив 

област) 

2007 октомври - 2 броя 

Цех за подправки и пакетиране на 

царевично брашно(Пловдив 

област) 

2008 април 1брой 1 брой 

Цех за подправки и пакетиране на 

царевично брашно(Пловдив 

област) 

2008октомври - 3 броя 

Фабрика за шоколадови и захарни 

изделия(София област) 

2008 октомври 4 броя - 

Фабрика за шоколадови и захарни 

изделия  (София област) 

2008 март 

2009 март 

1 брой 

- 

1 брой 

2 броя 

 

 

Пробите бяха намерени в следните производствени помещения /табл.13/. 

 

 



39 

 

 

Таблица 13. Видове производствени сектори и площ на обекти от 

хранително-вкусовата промишленост. 

Хранител 

ни обекти 

Обща площ 

/застроена и 

прилежаща/ 

Производствени сектори Биологичен признак за 

присъствие на 

гризачи/екскременти/ 

 

Фабрика за 

производство на 

шоколадови 

изделия 

/София-област/ 

11000м2 

/1000м2 

цех вафли/ 

/2300м2 

цех бонбони/ 

7700м2 

 

цех вафли 

- склад готова продукция 

- линия за производство на вафлени кори 

- зала за тесто на вафлени кори 

- склад суровини и материали 

цех бонбони 

-склад готова продукция-склад за суровини 

-зала  за производство на кувертюри 

-склад суровини и полуфабрикати 

-фонданова кухня 

-лаборатория 

-зала за производство на ръчни бонбони 

-зала за производство на бонбони 

-зала за редене на бонбони 

-зала за целофониране 

 

- Mus musculus 
 

- 

 

- 

Mus musculus 

Rattus  rattus 

- 

           Rattus  rattus  

 

Хлебо- 

завод /София-

област/ 

9000м2 

1000м2/цех хляб/ 

8000м2/прилежа

ща площ/ 

-силозно стопанство 

-склад суровини 

-месене на тесто 

-производствена лента 

-склад готова продукция 

- 

- 

Mus musculus 

Rattus rattus 

Цех за 

пакетиране на 

подправки и 

царевичнобрашн

о 

/Пловдив област/ 

1600 м2 

852 м2 

/цех 

производство/ 

748 м2 

/прилежаща 

площ/ 

-склад суровини 

-мелница 

-пакетиране на царевично брашно 

-пакетиране на подправки 

-лаборатория 

-склад основни  суровини 

-склад готова продукция 

Rattus rattus 

 

Rattus rattus 

 

Rattus rattus 

Rattus rattus 

 

- 

- 

Rattus rattus 

  

 По методите: намазка с ”Луголов разтвор” и седиментация бяха установени 

протозои и хелминти в 16 от общо 24 проби. Данните са представени на табл.14.  
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Таблица 14.Изолирани паразити в проби от екскременти на гризачи в 

хранителни обекти от София-област и Пловдив област.  

Вид гризач                      Видове   Паразити 

протозои хелминти 

Mus musculus      Lamblia muris* 

  Entamoeba coli ●     

Syphacia obvelata* 

      Hymenolepis nana* 

Strongyloides sp. 

Rattus ratus Entamoeba coli   ●   

Entamoeba hartmanni ●               

Syphacia obvelata* 

Hymenolepis fraterna* 

Hymenolepis diminuta* 

●  условно патогенни за човека   

* патогенни за човека  

По метода на флотация бяха изследвани в НДНИВМИ- София, (отдел 

Паразитология) 8 проби от екскременти на гризачи за наличие на  хелминти. Пробите 

показаха отрицателни резултати.  

От наблюдаваните паразитни форми в събраните екскрементите от (Mus 

musculus) беше установено наличие предимно на предаващи се алиментарен(анално-

орален път) протозои и хелминти. Възможно патогенен е протозойният вид Lamblia 

muris, най-близък по морфология на патогенния за човек протозоа Giardia lamblia. 

Entamoeba coli и Entamoeba hartmanni се приемат за условно патогенни, но може да 

бъдат причина за ентероколитен синдром при лица с имунен дефицит, каквито все по-

често се срещат. 

От хелминтните инвазии също преобладават паразитите, предавани по 

контактен път. Малкият глист Syphacia obvelata може да паразитира у хората. До сега са 

наблюдавани случаи на тази инвазия. Syphacia obvelata като контактна хелминтоза се 

среща масово сред синантропните гризачи, които с екскрементите контаминират 

околната среда и всички хора наоколо са застрашени от заразяване. Заболяването 

протича с колитен, неврастенен синдром и сърбеж в ануса. 

 В пробите по-рядко бяха наблюдавани  инвазии, причинени от тении – 

Hymenolepis nana (у човек), с два аналогични варианта в мишките и плъховете, респ. 

Hymenolepis muris u Hymenolepis fraterna, които са патогенни и за човек. 

Паразитирането им причинява чревни разтройства и неврологични симптоми у човека. 

Устойчиви са на лечение и често рецидивират. Другият вид – Hymenolepis diminuta  у 

човек се среща спорадично. Заразяването става при случайно поглъщане с храна на 

междинния гостоприемник (бръшнени бръмбъри, хлебарки, бълхи) и протича с чревна 

симптоматика. 

 Находката от стронгилоидни яйца показва опаразитяване с даден вид глисти – 

геохелминти - от род. Strongyloides, които също са патогенни за човек. Причиняват 

диариен синдром и при дефекации на открит терен заразяват почвата за продължителен 

период – няколко месеца. Предаването на зараза става чрез контакт със замърсена 

почва или консумация на замърсена храна и вода.   
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ОБОБЩЕНИЕ 

Резултатите от проведения мониторинг и контрол на гризачите в различни 

хранителни обекти, научните експерименти и теренни изследвания ни даде основание 

да анализираме получените резултати, обобщим и извлечем съответните изводи. 

Ние установихме, че в  проучваните хранителни обекти  има относително ниска 

степен на плътност на синантропни гризачи, която варира в зависимост от 

плъхопроницаемостта на предприятията, възможностите за проникването им и 

създаване на убежища, както и от  достъпа им до храна в отделните производствени 

сектори, микроклимата в помещенията. Факторите „храна” и „гнездови територии” в 

такива изкуствени екосистеми  като хранителните предприятия са обусловени преди 

всичко от човешката дейност и технологичния производствен цикъл. Некачественият 

ремонт на някои сгради в изследваните предприятия,  неефективността на 

превантивните мероприятия по отношение на профилактиката( вътре в производството 

и  в зоната около предприятията)  и  строително-техническите   мерки са основни 

регулатори, които влияят върху контрола на гризачите. Присъствието и разместването 

на контролните отровни точки в голяма част от обектите доказва недостатъчна 

осведоменост на собствениците, служителите, и лицата отговорни  за ДПП , ДХП и 

НАССР във връзка с риска от замърсяване на храните с родентицидни препарати. 

Отсъствието на дератизационни зони в прилежащите територии около хранителните 

предприятия съгласно европейските нормативни документи за контрола и 

безопастността на храните  показаха неправилно изпълнение на услугата „дератизация” 

от ДДД фирмите оператори контролиращи „вредните” гризачи.  

Ето защо ние считаме, че за да има постоянен мониторинг и контрол на 

гризачите в предприятията от хранително-вкусовата промишленост трябва да има 

съгласуваност, компетентност, мотивираност и непрекъсната комуникация със 

собствениците на обектите и корективни действия  от тяхна страна, добра организация 

и обучение на екипа ДДД, максимално, системно  и комплексно използване на 

различни нехимични методи и средства за контрол на вредните гризачи и ограничена 

употреба на химични средства. 

В следствие на опита  от нашите проучвания и теренни експерименти в 

различните хранителни обекти накратко бихме обобщили, че гризачите макар и малки 

по размери са хитри животни притежават изключителна пластичност, екологична 

приспособимост и висок размножителен потенциал. Поради това тези характерни 

особености не трябва да се пренебрегват и подценяват, защото в противен случай 

гризачите ще бъдат победителите. Много добрите познания за биологията и екологията 

на гризачите са в основата на избора на подходящ и правилен подход за контролиране 

на тяхната численост в оптимални за условията на жизнената среда, биологични 

граници. А тези условия ги създаваме ние хората и в нашите възможности е да ги 

коригираме така, че да държим гризачите далече от предприятията, които произвеждат 

храната ни. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

1. Преките визуални наблюдения и анкетните данни показват наличие на домашна 

мишка в много ниска степен в 5 от 12 проучваните обекти. Установени са следи 

от домашна мишка (в 3 хранителни обекта), черен плъх (в 1 хранителен обект) и 

домашна мишка и черен плъх (в 2 хранителни обекта). 

2. Популациите на синатропните гризачи(Мus musculus  и Rattus rattus) в 

предприятията се предопределят от факторите ”убежища” и възможността за 

създаване на подходящи „гнездови територии”. В производствените помещения 

основни места за убежища на домашната  мишка и черния плъх са ненужен 

инвентар, дупки на стени и подпокривни пространства. 

3. Предприятията от хранително- вкусовата промишленост са в средна степен 

плъхопроницаеми. Водещи пунктове за проникване на гризачите в 

производствените сгради за 2006г. и 2007г. (стени и врати), а през 2008г.(стени и 

покриви, тавани). 

4. В проучваните хранително-вкусови предприятия след проведен основен ремонт 

са използвани плъхопроницаеми строителни елементи PVC сандвич панели или 

тухли (стени), PVC за врати и рамки на прозорци. Все още функционират 

предприятия с амортизиран сграден фонд и недобри хигиенни и производствени 

практики.Това е установено в 2 подопитни обекта.  

5. В хранително-вкусовите предприятия рискови по отношение на 

плъхопроницаемост са предимно складовете за суровини и материали и 

складовете за готова продукция. В по-малка степен са плъхопроницаеми 

секторите „втасване” и „пълнене”. 

6. По анкетно-визуални данни превантивни мерки в буферните дератизационни 

зони не се провеждат в  93,7% от хранителните предприятия със смесено 

производство. 

7. В откритите терени на обекти на хранителната промишленост при данни за 

ниска и средна плътност на гризачите е подходящо залагането на отровна точка 

на всеки 20m
2 

 площ с цел осигуряване на превенция от гризачи. 

8. Попълването на кратката анкетна карта с унифицирани показатели за снемане на 

дератизационния статус на дадено предприятие от хранително-вкусовата 

промишленост трябва да бъде основна мярка за правилен избор на средства и 

методи за контрол и мониторинг върху гризачите. 

9.  Системното набиране на информация относно популациите на гризачите  

отразява влиянието на абиотичните и биотични фактори, което позволява 

перманентно упражняване на мониторинг в хранителните обекти. 

10. Отчетената ниска ефективност (25%) на проведената дератизация с 

парафиновите блокчета в откритите площи на фабриката за кулинарни продукти 

се дължи на тяхната непривлекателност. 

11. Nifedipin в доза 2,00 mg/kg за лабораторна бяла мишка значително активизира 

ефекта на действие на bromadiolone с 0,0025% концентрация в родентицидните 

примамки. Срокът за настъпване на смъртта е скъсен от 12 на 9 дни в 

лабораторни условия. 
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12. Nimesulide в доза 0,67 mg/kg и Nifedipin 2,00 mg/kg за бял плъх не оказват 

достатъчно потенциращо действие на bromadiolone в примамките. Установени са 

незначителни различия в дните на смъртност при опитните групи. 

13. Nimesulide в дозировка 0,03 mg/kg за мишка потенцира действието на 

антикоагулантната примамка с 0,0025% концентрация на bromadiolonе. 

Интоксикацията протича акутно.  

14. Апробираните  трайни примамки с включен парафин и желатинови капсули са с 

недобра приемливост и дератизационна ефективност при бели плъхове. 

15. Родентицидните препарати под формата на пелети с активна субстанция 

бромадиалон 0, 005% и бродифакум 0, 005% са с много добра дератизационна 

активност при бели плъхове.  

16. Изследванията на фекалните проби на синантропните гризачи от хранителните 

предприятия доказаха наличие на следните хелминти (Syphacia obvelata  

Hymenolepis nana, Hymenolepis fraterna, Hymenolepis diminuta) и протозои 

(Lamblia muris), които са патогенни за човека и се предават по алиментарен път. 
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СПРАВКА НА ПРИНОСИТЕ 

Приноси с теоретичен характер 

1.Доминантността на популациите на синантропните гризачи Mus musculus и Rattus 

rattus в предприятията на хранително-вкусовата промишленост се предопределя от 

фактора „убежища” и възможността за създаване на „гнездови територии”. 

2.Степента на относителна плътност на гризачите зависи от фактора „храна” и 

влиянието на човешката дейност(антропогенно влияние). 

Приноси с научно-методологичен характер 

1.Чрез мащабен критичен анализ е направена оценка но плъхопроницаемостта на 

предприятията от хранително-вкусовата промишленост, която установява за 

времето на проучването средна степен на плъхопроницаемост и тенденция за 

увеличаването й. 

2.Установени са като рискови сектори по отношение плъхопроницаемостта на 

първо място складовете за суровини и материали и в по-малка степен –секторите за 

втасване и пълнене. 

3.Направена е оценка на плъхопроницаемостта на най-често използваните 

строителни материали, която доказва незадоволителните им качества. 

4.Разработен е вариант на метода на напрашените площадки по К.С.Айзенщайн. 

Приноси с научно-приложен характер 

1.Разработена и се предлага кратка анкетна карта за установяване на 

дератизационния статус на хранителен обект, която усъвършенства организацията 

за провеждане на контрола на гризачите. 

2.Предлагат се критерии за контрол на популациите на гризачите. 

3.Предлага се употребата на активирани с Nifedipin иNimesulide антикоагулатни 

примамки за постигане на бърз дератизационен ефект: 

А) в огнища на заразни болести-използва се намалена концентрация на 

антикоагуланта bromadiolone в активираните примамки 

Б) имат съществена  епидемиологична роля за  намаляване степента на замърсяване 

на хранителната продукция от популации на гризачи. 
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