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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

 

Годишен доклад за Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии 

(ТСЕs) за 2017 г. на Европейският орган по безопасност на храните 

(ЕОБХ) 

                                                                     

                        
 

 

Докладът за 2017 г. е обобщение на данните от Програмата за наблюдение и контрол на 

заболяването ТСЕ в държавите членки (ДЧ) и анализ на резултатите, относно 

спонгиформните енцефалопатии при животните, съгласно Регламент (ЕС) №999/2001. 

Тук влизат следните заболявания: 

 Енцефалопатии при говедата (BSE) 

 Енцефалопатии при дребните преживни животни (TSE) 

 Хронична, изтощаваща болест/линеене при животни от сем. Еленови (Cervidae) 

 

През 2017 г. са изследвани общо 1 312 714 бр. говеда. За BSE са изследвани животни в 

рискови групи (такива с проявени клинични признаци и трупове на умрели животни).  

Шест случая на атипично BSE са били потвърдени през 2017 г. (Испания, Франция и 

Ирландия). И шестте животни са били родени между 1998 и 2004 г. 

Общият брой на пробите от ДПЖ е 431 815, от тях 314 547 овце и 117 268 кози.    

 През 2017 г. случаите на скрейпи при овцете са 933, което е с 36,2% повече от 

2016 г. Най-много са докладвани от Испания, Гърция, Италия и Румъния. Класическо 

скрейпи е докладвано от 8 ДЧ и една не членка на ЕС (България, Гърция, Кипър, 

Ирландия, Италия, Румъния, Словакия, Испания и Исландия). Не типично скрейпи са 

отчели  13 ДЧ и една не членка на ЕС (Австрия, Чехия, Германия, Франция, Унгария, 
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Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Обединеното 

Кралство и Норвегия). 

 567 са случаите на скрейпи при козите, което показва, че с около 10% са по-

малко от тези през 2016 г.. Класическо скрейпи е било обявено от 7 ДЧ (България, Кипър, 

Гърция, Италия, Румъния, Испания и Обединеното Кралство). Атипичната форма на 

скрейпи е била регистрирана в Кипър, Германия, Франция, Италия и Испания. 

Като допълнение към тях са 14 други случая, които са докладвани от страни не членки 

на ЕС.  

Брой изследвани овце за ТСЕ през 2017 г. 

 

EM: животни, умъртвени по мерките за ликвидиране на TSE; 

NSHC: животни, които не са заклани за консумация от човека; 

SHC: животни, заклани за консумация от човека; 

SU: животни, за които се предполага, че са заразени с ТСЕ; 

TSE: трансмисивна спонгиформна енцефалопатия. а): Кози стада, отчетени като "неизвестни" 

и "други" по отношение на статуса на стадото, се приема, че са незаразени стада. 
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И през 2017 г. класическото скрейпи при двата вида животни – овце и кози си 

остава най-често докладваната форма на спонгиформна енцефалопатия в ЕС. В 98,2% от 

тях, генотипизирането е показало следните групи NSP3, NSP3O, NSP4 или NSP5. 

При пробите от сем. Еленови също се наблюдават повече изследвания, с около 

30%. Само Румъния е отчела 74% от общия брой тествани животни. Всички резултати 

са били отрицателни. 

Брой изследвани кози за ТСЕ през 2017 г. 

 

EM: животни, умъртвени по мерките за ликвидиране на TSE; 

NSHC: животни, които не са заклани за консумация от човека; 

SHC: животни, заклани за консумация от човека; 

SU: животни, за които се предполага, че са заразени с ТСЕ; 

TSE: трансмисивна спонгиформна енцефалопатия. а): Кози стада, отчетени като "неизвестни" 

и "други" по отношение на статуса на стадото, се приема, че са незаразени стада. 
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Освен по-горе изброените животни са били взети проби и от други видове – 

котки, норки, лисици, еноти и бизони. Докладваните за тях страни са Естония, 

Финландия и Испания. 

Скрейпи при овце и кози за периода 2008-2017 г. 

 
 

Брой случаи на скрейпи на 10 000 теста в ЕС в кози (A) овце и (B) в стада, които не са 

заразени с ТСЕ, отчетени по вид и целева група в периода 2008–2017 

 

 

 

Тази фигура е ограничена до данни от 

активния надзор, т.е. изследванията са 

извършени в целеви групи от NSHC и 

SHC в неинфектирани стада или 

непознати преди като заразени.  

 

CS: класическо скрейпи;  

AS: Атипично скрейпи;  

NSHC: животни, които не са заклани за 

консумация от човека;  

SHC: животни, заклани за консумация 

от човека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg


 
 

 

гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136 

http://corhv.government.bg, corhv@mzh.government.bg       

тел. 02/4273056 

Ф-НК-7.6-5/0 

5 

 

Брой изследвани говеда за ТСЕ през 2017 г. 

 

 
BSE: спонгиформна енцефалопатия по говедата; 

SU: животни, за които клинично се предполага, че са заразени с BSE; 

FS: паднали животни; 

ES: незабавно клане; 

AM: животни с клинични признаци ante-mortem; 

HS: заклани здрави; 

EM: животни, умъртвени по мерките за ликвидиране на BSE. 

 

Наблюдение и контрол на ТСЕ в страните от ЕС 

 

Базовата рамка за мониторинга и активния надзор на това заболяване се основава 

на Анекс III, Глава А от Регламент (ЕС) №999/2001. Съгласно Решение 2009/719/ЕС, 

всички ДЧ, без Румъния и България, са приканени да направят промяна/актуализация на  
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Националните си програми за надзор и мониторинг на ТСЕ. С Решение на ЕК 

2013/76 от 4 февруари 2013 г. е одобрено и прието в 25-те ДЧ (без Румъния и България) 

да се спре вземането и изследването на проби от клинично здрави животни, заклани в 

кланица за човешка консумация. 

През 2017 г. има нанесени две съществени промени в Регламент (ЕС) №2017/894. 

Едната промяна е в Анекс III, Глава А, част II, т.8,  която се отнася до генотипизирането 

и втората промяна е в Анекс VII, Глава С, част I, т.8, касаеща пробовземането (честота, 

брой, % и т.н.). 

Изолирането на прионните протеини 136, 154 и 171 показва, че пробата за ТСЕ е 

положителна. 

От 2002 година са изследвани повече от 9 милиона дребни преживни животни. 

По данни от доклада България е изследвала за 2017 г. 18 729 бр. овце и 1 568 бр. кози. 

Съседната на нас страна Румъния, е отчела най-голям брой ДПЖ – 40 187 овце и 21 536 

кози. 

Наблюдение и мониторинг на ТСЕ при животни от сем. Еленови (Cervidae) 

Държави като Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция изпълняват 

3 годишна мониторингова програма за заболяването хронична изтощителна болест при 

елените (CWD). 

 

 

Обобщение 

 

Изследвани са над 1,3 милиона говеда през 2017 година по програмата за надзор 

и ерадикация на заболяването. Анализът показва, че това е с около 3% по-малко 

изследвани проби на база сравнение с 2016 г.  

2017 година е първата, в която не е докладван нито един случай на BSE, а за 

Обединеното Кралство втора поредна година.  

Общо 6 са случаите на атипично BSE за 2017 г., които са отчетени в Испания, 

Франция и Ирландия. При всичките от тях, животните са родени между 1998 и 2004 г. 

430 000 дребни преживни животни са изследвани за ТСЕ през 2017 г. При този вид 

животни, анализът показва точно обратното, че се наблюдава увеличение на случаите на 

ТСЕ с 6,1% при овцете и 6,9% при козите. 

Както и за предната 2016 година, така през 2017 г. отчетените проби показват 

намаляване на случаите на класическо скрейпи при овцете и козите. 
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По отношение на заболяването CWD резултатите показват, че всички изследвани 

проби 3 585 са отрицателни. 98,5% от тях са от диви животни от сем. Еленови (Cervidae). 

 

Литературен източник: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5492 

doi: 10.2903/j.efsa.2018.5492 

 

Изготвил: 

д-р Силвия Пеева, главен експерт в дирекция КРОКЦ към ЦОРХВ 

25.01.2019 г. 
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