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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО 

 

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВИСОКО ПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА А 

ПО ПТИЦИТЕ ОТ ЩАМ H5N8 ПРЕЗ 2019 г. И БЪДЕЩА 

ПЕРСПЕКТИВА  
 

                    (Актуализация на научно становище на ЦОРХВ от 03.06.2019 г.) 

 

За периода 16 февруари – 31 октомври 2019 г., пет епизоотични огнища (ЕО) на 

HPAI-H5N8 Инфлуенца А по птиците бяха установени в България. За същия период 

няколко ЕО от слабопатогенни Инфлуенца А (LPAI) вируси бяха обявени в няколко 

европейски страни  - Дания (две, от щама  H5N1 и едно, от щама H7N7) и по едно ЕО в 

Германия (от щама H5N1) и в Италия от щама H7N3 (Табл.1 и Карта 3). През периода 

нямаше нито един случай на Инфлуенца А при диви птици, както и няма данни за 

циркулация на нов щам на вируса на Инфлуенца А, идващ от Азия към Европа. Не са 

докладвани и случаи при хора, заразени с вируса на птичата Инфлуенца А в 

Европейските страни.  

 

страна HPAI 

(H5N8) 

LPAI 

H5N1 

LPAI 

H7N3 

LPAI 

H7N7 

Captive 

birds 

H5N1 

Брой 

огнища 

България 5     5 

Дания  2  1  3 

Германия     1  

Италия   1    

 

Табл.1 Разпределение на огнищата на AI за периода 16 февруари-31.10 2019г. по данни на ADNS 

 

             

Високопатогенна инфлуенца А (HPAI-H5N8) при домашни птици в България 

За периода 16 февруари- 31 октомври 2019 г. в България бяха регистрирани 5 огнища 

на високопатогенна инфлуенца при домашни птици (2 огнища при патици и три при 
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кокошки носачки). Последният случай, който бе регистриран е в обект за кокошки 

носачки и се явява вторичен случай (Карта 1). 

 

 
 

Карта 1.  Огнища на птичи грип за периода 03.2019 – 05.2019 по данни на БАБХ 

 

Генетични характеристики на вируса  

Филогенетичният анализ на щама на вируса H5N8 в България от петте огнища в 

птицефермите в Ловешко и Пловдивско показва 99,2-99,8% идентичност с този, който 

е бил изолиран за миналия период за оценка на епизоотичната ситуация в България  и 

бе отразен в доклада на проф. Ian Brown от Референтната лаборатория за Инфлуенца А 

по птиците на ЕС в Waybridge, UK (PAFF, 2018). Предразполагащ фактор за появата на 

ЕО от HPAI H5N8 представлява плътността на птиците (кокошеви или водоплаващи) и 

гъстотата им в ЖО. По механизма за наличие на резервоар и разпръскване, вирусът на 

Инфлуенца А може да се поддържа във фермите с патици-мюлари чрез дейността на 

хората, превозните средства, оборудването и др. Това бе основният фактор за 

поддържането на този вирус през втората и третата вълна на Инфлуенца А HPAI H5N8 

епизоотии у нас през 2017 и 2018 г. Прилежащите помещения в райони с висока 

плътност на патици могат да са източник на вирус за други сектори в рамките на 

секторното и между секторното разпространение на вирусите на Инфлуенца А в 

птицевъдството. Генетичният анализ по метода „отпечатък на палците“ (‘fingerprint’) 

на вирусите от трите клъстера на ЕО от Инфлуенца А, изолирани от птици в 

Пловдивска, Хасковска и Добрич области през 2017г. (по Ian Brown, EU-NRL, 

PAFF,2018) показват слабо генетично смесване с други вируси, което би могло да 

доведе до генетично пренареждане. Според професора, вирусът на Инфлуенца А от 
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щама H5N8 в България остава относително стабилен, като изолатите от трите клъстера 

показват слаби генетични разлики (Фиг.2). Използвайки метода на генетичнеи анализ и 

оценка на несъответствието с други вируси не се установява генетично пренареждане, 

въпреки наличието на удължена времева линия, което е ясно доказателство, че все пак 

има известен селективен натиск върху изолатите (Фиг.3). 

 

 

 

Фиг. 2. Геномен анализ на вируса на птичия грип (информацията е по данни на БАБХ) и EU-NRL, 

PAFF, 2018) 

 

 
Фиг. 3 Генетичен анализ по метода ‘fingerprint’ на вирусите от трите клъстера на Инфлуенца А, 

изолирани в България 2017-2018 г. (Пловдив, Добрич и вируси от Унгария) (по Ian Brown, EU-

NRL, PAFF, 2018) 

 

          Този селективен натиск, обаче не води до появата на нови реасортанти на 

Инфлуенца А вируса HPAI H5N8. В същото време, след лятото на 2019 г. няма и нов 

трансграничен пренос на вируси на птичата инфлуенца, поради подобряване на 
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епизоотичната обстановка в цяла Европа. Към този момент, рискът от разпространение 

на Инфлуенца А по птиците в страните от ЕС е много нисък. 

 

Високопатогенна инфлуенца А (HPAI-H5N8) при домашни птици в Европа 

 

           Сравнявайки сезон 2018/2019 г. с периода 16 февруари – 31 октомври 2019г. в 

страните от ЕС се наблюдава значителен спад на ЕО при домашните птици. ЕО на 

Инфлуенца А пространствено са разпространени в Югоизточна Азия, като един случай 

(HPAI H5N1) е докладван в Непал, два случая (HPAI H9N2) в Китай и Оман, по един 

случай (HPAI H7N9 и H5N6) също в Китай (Карта 2).             

 

 

          Карта 2. Географско разпространение на вируса на птичия грип за сезон 2018-2019г. 

 

○ – H5N6 

○ – H5N8 

    -при диви птици 

 

    -волиери 

 

            Към този момент, рискът от разпространение на Инфлуенца А в страните от ЕС 

е много нисък (Карта 3). Сравнявайки сезон 2018-2019 с този през 2017-2018, се 

наблюдава значителен спад на огнищата при птиците в страните от ЕС. Mежду 

октомври 2018 г. и януари 2019 г. имаше само 18 огнища на HPAI при домашни птици 

в Европа (15 в България и три в западната част на РФ) и само два случая при диви 

хищни птици в Дания. 
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Карта 3. Географско разпространение на вируса на птичия грип за периода  16 февруари – 

31 октомври 2019г.  

 

                В този научен доклад се вижда и става ясно, че ЕО на Инфлуенца А по 

птиците значително са намалели. Географското разпространение на вируса на птичата 

инфлуенца е сезонно. Есенната миграция на птиците от едно място на друго, където те 

прекарват зимните месеци е сериозна предпоставка и един от най-рисковите фактори 

за пренасянето на вируса на далечни разстояния. Движението и интензитета на 

миграция за различните видове диви прелетни птици е различен и зависи най-вече от 

наличието на храна по пътищата на миграция и в местата им за почивка. Липсата на 

докладвани положителни случаи от надзора на Инфлуенца А вирусите в Европа за сега 

е обнадеждаващо. Освен това, прогнозата показва, отсъствие на вирусна циркулация в 

близост до целия континент Европа, което дава основание да се даде една 

благоприятна прогноза за между миграционния период, което означава, че не следва да 

се очаква активизиране на вирусната циркулация. Активиране циркулацията на 

Инфлуенца А вируси по птиците следва да се очаква едва след активиране на 

пролетния миграционен цикъл през 2020 г. над Европа. 

                 Всички собственици/управители на птицевъдни обекти обаче, трябва да 

продължават да спазват разписаните мерки за биосигурност и да бъдат отговорни за 

тяхното изпълнение. 

 

 

 

 

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 

6 

 

Изводи: 

1. След лятото на 2019 г. няма нов трансграничен пренос на вируси на Инфлуенца 

А по птиците, поради подобряване на епизоотичната обстановка в цяла Европа. 

Към този момент, рискът от разпространение на Инфлуенца А по птиците в 

страните от ЕС в т.ч. и България е много нисък. 

 

2. ЕО на Инфлуенца А пространствено са разпространени в Югоизточна Азия, 

като един случай (HPAI H5N1) е докладван в Непал, два случая (HPAI H9N2) в 

Китай и Оман, по един случай (HPAI H7N9 и H5N6) също в Китай. 

 

3. Липсата на докладвани положителни случаи от надзора на Инфлуенца А 

вирусите в Европа, за сега е обнадеждаващо. Освен това, прогнозата към този 

етап показва, отсъствие на вирусна циркулация в близост до целия континент 

Европа, което дава основание да се даде една благоприятна прогноза за между 

миграционния период, което означава, че не следва да се очаква активизиране 

на вирусната циркулация. 

 

4. Активиране циркулацията на Инфлуенца А вируси по птиците следва да се 

очаква едва след активиране на пролетния миграционен цикъл през 2020 г. над 

Европа. 

 

Мерки, които следва да се предприемат за новия сезон 2019/20 г. 

 

• Засилване на мерките за контрол на Инфлуенца А по птиците; 

• Актуализиране на Контингенс плана на БАБХ за сезона 2019/20 г., което включва 

предвиждане на средства и човешки ресурси за справяне с епизоотията от HPAI; 

• Провеждане на симулативни обучения за повишаване на готовността; 

• Одити на ОДБХ от рисковите райони за верифициране на готовността им за 

сезона 2019/20 г.; 

• Засилване на мерките за биосигурност, чрез идентифициране на рисковите 

региони за контакт на диви птици с фермите и производствените комплекси. Особено 

внимание следва да се обърне на районите с висока концентрация на птицеферми с 

кокошеви видове и на фермите с патици – мюлари; 

• Създаване на условия за ранна детекция и оповестяване циркулацията на HPAI; 
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• Актуализиране на плановете и засилване за надзора на Инфлуенца А по птиците 

на БАБХ по региони на основата на т.н. “Scientific Risk based surveillance“(надзор, 

основаващ се на оценката на риска); 

• Установяване на циркулиращите Инфлуенца А вируси, съгласно разписаните 

мерки в ДПП 2019-2021г.; 

• LPAI – при домашни кокошеви видове - пилета, пуйки, пъдпъдъци, фазани, 

токачки и др.,; 

• LPAI и HPAI – при домашни водоплаващи – патици, гъски и патици-мюлари. 

 

Прицелни насоки на надзора на Инфлуенца А вирусите следва да бъдат: 

• Отстоянието на фермите от влажни зони (близист до миграционни пътища), от 

ферми с птици, отглеждани свободно, от ферми с отглеждане на повече от един вид 

птици, особено кокошеви видове и водоплаващи; 

• В регионите с висока концентрация на птици следва да продължи оценката на 

мерките за биосигурност, за да се редуцират рисковете от евентуално проникване на 

Инфлуенца А вируси, поради недостатъчна биосигурност; 

• След задълбочен анализ на резултатите от предишния неблагополучен 3 годишен 

период (2017-2018г.) в България, е необходимо  изцяло да се осъвремени и актуализира 

системата за надзор на Инфлуенца А по птиците  – активен и пасивен. В него, следва 

да се добавят прицелните за HPAI диви птици на основата на данните за най-често 

срещаните заболели диви прелетни и непрелетни – синантропни птици в Европа и у 

нас;  

• В списъка с прицелните домашни и промишлено отглеждани птици за нуждите на 

надзора в България, следва да се включат и фермите не само с патици–мюлари, но и 

тези от кокошевите видове, особено от регионите с най-висока плътност и 

концентрация в Южна и Северна България. 

• Практическото ръководство на БАБХ за борба с HPAI и LPAI (H5 и H7) 

Инфлуенца А по птиците, като част от Оперативния план за ликвидиране на особено 

актуални заразни болести по животните в Република България, следва да се съгласува с 

производствения бранш. Този документ изпълнява ролята на план за спешни мерки 

(contingency plan) и трябва да отговаря на най-новите реалности и да се акуализира 

всяка година, като отразява най-новите данни и тенденции за разпространение и 

циркулация на Инфлуенца А вирусите по птиците на мащабите на разпространение на 

Инфлуенца А инфекциите в България, Европа и света; 
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• Необходимо е да се наблегне не само на клиничната изява и на разкриване 

епизоотичната циркулация на HPAI при дивите прелетни и при домашно отглежданите 

водоплаващи, и начините на разкриване на инфекцията при тях с използване 

инструментите на надзора чрез изследване на правилно подбрани проби в 

акредидитирани за целта лаборатории; 

• Не бива да се забравя, че във фермите с патици-мюлари постоянно и нормално 

циркулират и Инфлуенца А вируси с ниско патогенна антигенна характеристика. За 

това в тях при серологични изследвания не е уместно да се използва методът ELISA, а 

съгласно Диагностичното ръководство за Инфлуенца А, следва да се използва реакция 

за задържане на хемаглутинацията (РВХА). За вирусологични изследвания (доказване 

на геном на вируса) при наличието на множество Инфлуенца А вируси със слабо 

патогенна антигенна характеристика (LPAI) изследване чрез RT-PCR за М не е 

достатъчно, следва да се прави и секвентен анализ след установяването му.  Известно 

е, че водоплаващите са естествен резервоар на LPAI вируси и цялата възможна палитра 

от антигени от Н1 до Н11 се среща при тях. При естествени условия и в резултат на 

генетичните мутации и реасортации между вирусите с участието на Н5, Н7 или Н9 

съдържащи инфлуенчни вируси сред тях могат да се очакват внезапни „големи“ 

мутации и антигенни шифтове на хемаглутинина и множество комбинации на 

невраминидазата или появата на реасортантни вируси при двойната инфекция на един 

индивид с два или повече различни грипни вируси;  

• В диагностичните лаборатории за Инфлуенца А, следва да се въведат методи за 

определяне освен на хемаглутинина (Н), доказван чрез серология и РВХА, още и 

методи за определяне на невраминидазния ген (N) на вирусните изолати. 

 

Оценка на риска: 

 

След лятото на 2019 г. няма нов трансграничен пренос на вируси на 

Инфлуенца А по птиците, поради подобряване на епизоотичната 

обстановка в цяла Европа. Към този момент, рискът от 

разпространение на Инфлуенца А по птиците в страните от ЕС в 

т.ч. и България е много нисък. 
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Предложения 

1. Да продължава наблюдението на стадата при домашните птици и в случай на 

съмнение незабавно да бъдат уведомени компетентните органи. 

2. Спазване на изискванията заложени в пасивния надзор и претърсване на 

районите за трупове на умрели диви птици. 

3. Спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти. 

4. Спазване на препоръките вписани в практическото ръководство за борба със 

заболяването). 

 

Последното изготвено становище от екип на ЦОРХВ, на тема „Продължаваща 

циркулация в България на високо патогенна инфлуенца А по птиците от щам 

H5N8 и през 2019 г.“ е публикувано на следният линк: 

http://corhv.government.bg/?cat=71&news_id=885 

 

Други научни становища и актуална информация от 

областта на здравето, хуманното отношение и 

благосъстоянието на животните, антимикробната 

резистентност, както и оценка на риска по цялата 

хранителна верига може да намерите на сайта на 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига: 

http://corhv.government.bg/ 

 

Линкове към предишните становища на ЦОРХВ за инфлуенца по птиците: 

Високо патогенна инфлуенца по птиците в Европа – актуализация към 

21.01.2019 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=791  
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Актуализация на данните за циркулацията на високо патогенните (HPAI) 

Инфлуенца А вируси по птиците от щамове H5N6 и H5N8 в Европа и оценка на риска 

за сезона 2018/2019 

http://corhv.government.bg/?cat=71&news_id=734  

Актуализация на данните за циркулацията на Инфлуенца А вирус от щамове 

H5N6 и H5N8 в Европа (.04.2018 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=515  

Научно становище, относно зачестилите случаи на високо патогенна 

Инфлуенца А по птиците в България в края на 2017 

http://corhv.government.bg/?cat=71&news_id=367  

Mиграционни пътища на дивите прелетни птици и значението им за 

разпространение на вируса на инфлуенца а в страните от ЕС (11.2017 г.) 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=251  

Рискови фактори за първично проникване на ниско и високо патогенна 

Инфлуенца А в птицевъдни стопанства (11.2017) 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=257  

Разпространение и епизоотологични особености на Инфлуенца А по птиците в 

България и по света (2017 г.) 

http://corhv.government.bg/?cat=99&news_id=179  

Разпространение, биологични и епизоотологични особености на 

високопатогенната инфлуенца по птиците от субтип H5N8 в Европа и България през 

2016/2017 

http://corhv.government.bg/?cat=99&news_id=70  

Оценка на риска от проникването на високопатогенната H5N1 инфлуенца по 

птиците на територията на България през 2013 г. и информация за Нововъзникващ 

риск - H7N9 в Китай 

http://corhv.government.bg/?cat=71&news_id=316  

Научно становище за оценка на риска от проникване на вируса N5N1 инфлуенца 

по птиците на територията на България през 2011 и 2012 г. 
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