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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

 
Актуализация към дата 21.03.2019 

 

 

 

Актуализация на огнищата на Африканска чума при диви и домашни 

свине (АЧС) в страни от Източна Европа 
 

 

 

 

Продължават случаите на заболяването Африканска чума при диви и домашни 

свине (АЧС). Водещи страни са Румъния, Украйна и Полша. В Румъния най-много 

огнища са регистрирани в обекти тип „заден двор“. Не се наблюдава масово 

разпространение в други държави. Последният голям „скок“ на заболяването си остава 

проникването на вируса на АЧС в Белгия през септември миналата година. 

 

 юли август септември октомври ноември декември януари февруари общо 

България 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Латвия 4 3 0 0 0 0 0 0 7 

Литва 20 9 0 2 0 0 0 0 31 

Молдова 4 2 7 9 0 1 0 0 23 

Полша 36 27 4 0 0 0 1 0 68 

Румъния 343 268 171 94 68 22 29 32 1027 

Русия 18 7 4 1 0 0 0 0 30 

Украйна 12 16 15 6 5 4 3 3 64 

Унгария 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 437 333 201 112 73 27 33 35 1251 

 

Табл.1: Брой огнища на АЧС при домашни свине (заден двор и индустриални ферми) за периода 

юли 2018-февруари 2019 
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 юли август Септември октомври ноември декември януари февруари общо 

България 0 0 1 3 1 1 0 3 9 

Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естония 10 4 6 8 9 15 28 16 96 

Латвия 71 43 74 37 38 54 87 22 426 

Литва 107 71 66 56 61 79 81 29 550 

Молдова 0 0 4 7 0 0 0 0 11 

Полша 201 150 352 108 172 201 284 224 1692 

Румъния 12 11 34 29 48 36 59 66 295 

Русия 11 12 1 0 2 1 0 2 29 

Украйна 5 0 3 0 2 3 0 4 370 

Унгария 5 6 1 14 27 65 104 148 0 

Общо 422 297 542 262 360 455 643 514 3495 

 
Табл.2: Брой огнища на АЧС при диви свине за периода юли 2018-февруари 2019 

 

 
    Карта 1:   Огнища на АЧС при диви и домашни свине                                                          

 

България 

 

За 2019 година, на територията на страната ни, първият регистриран случай на 

АЧС е обявен на 13.02.2019 г. Труп на диво прасе е намерен в землището на квартал 

Повеляново в град Девня, област Варна. Мястото, където е открито мъртвото животно, 

се намира на около 18 км. от с. Тутраканци, област Варна, където беше регистриран 

първият случай на АЧС при домашни свине. 
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На 22.02.2019 г. е подаден сигнал за намерено мъртво диво прасе в Ловно 

стопанство в с. Каблешково, общ. Тервел, обл. Добрич. Дивото прасе е намерено на 5 

км от границата между областите Добрич и Силистра, извън огражденията, на 

територията на Ловното стопанство. 

На 08.03.2019 г. са обявени вторични случаи на АЧС при две диви прасета в 

Ловно стопанство „Каракуз“, което се намира в непосредствена близост до територията 

с последното намерено умряло диво прасе с положителна проба за Африканска чума (в 

землището на село Каблешково). 

На 25.03.2019 г. в землището на с. Цар Асен, общ. Алфатар, област Силистра и в 

землището на общ. Тервел, област Добрич са обявени първично възникнали случаи на 

заболяването АЧС.  

 

 

  

Карта 2: БАБХ, презентация пред SCoPAFF от 25.02.2019 г. 

 

Към днешна дата няма обявени огнища на АЧС при домашни свине, като изключим 

първото за страната, което беше август 2018 г. Останалите обявени са при диви свине, в 

близост до границата с Румъния, където има много случаи, както при диви така и при 

домашни. 

Всички индустриални ферми са със засилени мерки за биосигурност и регулярно 

изпращат проби от свине за изследване в Референтната лаборатория.  

 

Чехия  
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Чехия официално е обявена за страна свободна от АЧС от Европейската комисия 

на 12.03.2019 г. 

 

Полша 

 

През януари месец тази година Полша е обявила огнище на АЧС при домашни 

свине в район, в който преди това е имало случай на АЧС при диви свине (горски район). 

Най-много са регистрираните огнища на границата с Беларус, като техният брой 

значително нараства. Планирано е да бъдат отстреляни около 20 000 диви свине в 320 

ловни стопанства в началото на 2019 година. Популацията от диви свине към момента е 

около 214 000. Тази мярка за отстрел на дивите свине с цел тяхното намаляване,  не е 

единодушна сред експертите имащи отношение по темата, като ефективен начин за 

ограничаване разпространението на вируса на АЧС на територията на страната. Има 

разногласия по темата. 

 

Украйна 

От началото на годината страната е обявила общо шест огнища на АЧС при 

домашни свине ( три през януари и три през февруари месец). 

 

 

Оценка на ситуацията 

 

Страните от Източна Европа продължават да докладват нови случаи на АЧС при 

домашни и диви свине, като тези при дивите значително нарастват. Полша е една от 

водещите страни с най-много обявени случаи. Заболяването при дивите свине е по-

вероятно да се разпространи през зимните месеци, защото тогава труповете на умрелите 

животни издържат по-дълго време при минусовите/ниски температури и вирусът 

оцелява по-дълго време в околната среда. Въпреки всичко, положените усилия при 

контрол на заболяването, могат да доведат до намаляване честотата на случаите при 

домашните свине, но популацията на дивата свиня продължава да представлява 

значителна заплаха и резервоар в Източна Европа. Това пък от своя страна може да 

попречи на ликвидиране  на заболяването и да служи като източник за по-нататъшни 

географски скокове. 

 

 

Заключение 

 

Препоръки към заинтересованите страни 
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Наблюдава се значителен спад на случаите на АЧС при домашни свине в страните 

от Източна Европа за последните шест месеца, но за сметка на това има значителна 

устойчивост и разпространение на вируса в горските региони при популацията от диви 

свине.  

 

 

Карта 2: огнища на АЧС при домашни и диви свине за периода от 01.01-11.03.2019  (по данни на 

постоянната експертна група по Африканска чума по свинете (GF-TADs) в Европа) 

 

Предстоящите великденски и майски празници, са предпоставка за увеличаване 

на риска от възникване на нови огнища. Рискът е свързан със засиления поток български 

и чуждестранни туристи към българското Черноморие, преминаващи през съседните на, 

и засегнатите от болестта региони.  
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Риск представляват и връщащите се за празниците български граждани, 

работещи или преминаващи през територията на държави членки засегнати от болестта 

АЧС.  

Препоръки към фермерите: 

За индустриалните ферми, рискът от навлизане на заболяването е корелативен на 

мерките за биосигурност. Колкото са по-засилени и стриктни, толкова рискът е по-

незначителен и обратното-при занижени мерки, заплахата  от проникване на 

заболяването е много по-висока.  

Собствениците на свиневъдни обекти трябва да ограничат до минимум всякакви 

посещения на външни лица, да се дезинфекцират всички влизащи превозни средства и 

да водят регистър на всички лица и превозни средства посетили фермата.  

Търговията с живи свине и продукти от тях следва да се извършва само при 

стриктно спазване на изискванията на Решение за изпълнение на Комисията 

2014/709/EC1, последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/4892. 

Изхранването с кухненски отпадъци си остава един от най-рисковите фактори. 

 

 

Литературни източници: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/787711/asf-update20.pdf; 

http://www.babh.government.bg/bg/Page/ASF2/index/ASF2/%D0%90%D1%84%D1%80%

D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en 

https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en#20190225 

 

 

 

Изготвил информацията: 

д-р Силвия Пеева 

 

25.03.2019 г. 

                                                           
1 Решение за изпълнение на Комисията 2014/709/EC от 9 октомври 2014 година относно мерките за 

контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и 

за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63) 
2 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/489 на Комисията от 25 март 2019 година за изменение на 

приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на 

животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (OB L 84, 26.3.2019г., стр. 

6—36) 
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