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Случаи на заразни болести по животните обявени в системата  ADNS на ЕС за 

периода 8-12 декември 2017- 50-та седмица 

 В 15 държави в Европа са обявени 9 заразни болести по животните както 

следва: 

Син език, Франция, серотип 04, 4 департамента, 7 епизоотични огнища (EO) при 

говеда, овце и кози в югоизточната част на страната, серотип 08 – 16 департамента, 272 

EO с около 50 000 говеда и кози в южната част на страната. 

Син език, Испания, серотип 01, едно ЕО с 283 говеда, серотип 04, 2 ЕО със 181 

говеда и 29 кози 

Син език Турция, серотип 04, едно ЕО с 56 овце и говеда, 8 умрели, провинция 

Османие, серотип 16 , провинция Айдин, 26 говеда, 11 умрели. 

Африканска чума по свинете- Италия- диви свине- 11 случая на остров 

Сардиния, Чехия- диви свине, провинция Злин, 3 диви свине; Естония, диви свине, 23 

случая в 9 провинции; Полша диви свине, 48 случая в 9 провинции; Латвия- диви 

свине- 24 случая в 14 провинции; Литва- диви свине- 71 случая в 18 провинции, 158 

умрели свине; Украйна, домашни свине, 3 ЕО, ,провинции Херсон, Кировград, Одеса, 

286 свине от тях 40 заболели; диви свине- 6 случая в 2 провинции- Луганск и Ривне. 

Високопатогенна инфлуенца по птиците серотип Н5, Италия, една ферма със 

17 000 домашни птици, провинция Равена; Холандия, диви птици, Н5, 2 ЕО със 7 птици, 

една ферма с 15 000 домашни  птици; 

Шарка по овцете и козите- Гърция, остров Лезвос 1 ЕО  със  130 овце 

Западнонилска треска- Испания, 2 ЕО в 2 провинции,  с 12 коня  

Инфекциозна анамия по конете- Румъния- провинция Агрес- 1 кон 

Сап, Турция, 1 ЕО, провинция Истамбул, 9 коня 

В Германия са обявени две вирусни болести по рибите-хеморагична 

септицемия по пъстървата и кои херпес вирусна инфекция по шарана, а във  

Финландия- инфекциозна хематопоетична некроза по пъстървата, 2 ЕО. 

 

Обобщение за епизоотичната обстановка  в Европа през 50-та седмица на 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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В съседни на нас страни са установени син език в Турция (серотипове 04 и 

16), шарка по овцете и козите в Гърция, инфекциозна анемия по конете в Румъния 

е сап в Турция. Продължава по-широкото разпространение на африканската чума по 

свинете в Източна Европа. Вирусът е разпространен почти на цялата територия на Литва 

Латвия и Естония, продължава да прониква по-дълбоко на територията на Полша (има 

случаи в околностите на Варшава). АЧС е установена при домашни и диви свине в 

Украйна. Няма данни за нови случаи на АЧС в Румъния. Вероятно високопатогенната 

инфлуенца по птиците ще продължи да бъде сериозен проблем за Европа през 

настъпващата зима, включително и за България. Две ферми с домашни птици са 

засегнати от високопатотенна инфлуенца по птиците серотип Н5 в Холандия и Италия, 

което показва, че серотип Н5N8 е вкоренен в тези две страни, и най-вероятно в цяла 

Европа. Обикновено ситуацията с грипа по птиците през зимата се влошава, а тази зима 

все още не е започнала. Доста сложна е ситуацията със синия език- серотипове 04 и 08 

във Франция, 01 и 04 в Испания и 04 и 16 в Турция. 

Една отдавна ликвидирана зооноза- сап се установява в провинция Истамбул, 

което е заплаха и за България. 

 Бойко Ликов 
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