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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни 

болести по животните (ADNS) за периода 31.10 – 09.11.2018 г. 

 

Епизоотична обстановка в България и съседни страни: 

Обявени са нови огнища на Високопатогенна инфлуенца при домашни птици в 2 

области на България. Продължават случаите на африканска чума при домашни и диви 

прасета в Румъния, потвърдено е ново огнище при диви прасета в област Добрич, 

България. 

Установени са огнища на африканска чума при домашни свине в Румъния (21 

първични ЕО при прасета, предимно в стопанства тип „заден двор“ в областите Гюргево, 

Тулча, Сату-Маре Калараси, Браила, Бихор, Аргес, Констанца и Бузау); Литва (огнище 

установено в стопанство с отглеждани 2 прасета за угояване, в провинция Akmene, която 

попада в забранената зона, съгласно приложение III на Решение за изпълнение на 

Комисията 2014/709/EU) и Украйна (1 първично огнище в Mykolayiv). (фиг. 1)  

Продължава случаите на африканска чума при диви прасета в Белгия (1 

вторично огнище в област Люксембург); Естония (2 вторични огнища); Унгария (5 

вторични огнища в област Heves); Полша (24 първични ЕО); Латвия, (1 първично и 8 

вторични огнища); Литва (5 първични огнища) и Румъния, 8 първични огнища в 

областите Сату-Маре, Калараси, Гюргево и Браила. Потвърдено е ново първично огнище 

на африканска чума и в Северна България, при отстреляни 4 диви прасета в региона на 

Каварна, област Добрич (фиг. 1) 

 

фиг. 1 Огнища на Африканска 

чума при домашни (червен цвят) 

и диви (син цвят) свине,  31.10 – 

09.11.2018 г. 
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През отчетния период са установени случаи на заболяването Треска от Западен 

Нил при коне в Италия, Испания, Унгария и Франция. (фиг. 2) 

 

 

фиг. 2 Огнища на Треска от 

Западен Нил при еднокопитни в 

ЕС, 31.10 – 09.11.2018 г. 

 

 

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията 

(ECDC)1 2018 година се характеризира с изключителна динамика на епизоотичния 

процес, свързана с многократно увеличаване на потвърдените случаи на заболяване при 

хора, по-ранна поява на случаите на заболяване в сравнение е предходни години и 

разпространение на вируса в региони, където не са докладвани предишни случаи на 

заболяването. Сравнителни данни по изброените по-горе показатели са представени на 

фиг. 3  

 

 

фиг. 3 Случаи на Треска от 

Западен Нил при хора в 

ЕС и трети страни, по 

седмици на обявяване за 

периода 2014 – 2018 г (до 

19 октомври 2018 г.) 

 

                                                           
1 ECDC - Европейски център за превенция и контрол на заболяванията - 

https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc 

http://corhv.government.bg/
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https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
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Установени са нови случаи на Високопатогенна инфлуенца при домашни 

птици в 2 области на България.  1 първично огнище е потвърдено в стопанство за 

отглеждане на патици, с. Православ, община Братя Даскалови, област Стара Загора. 2 

нови първични огнища на заболяването са докладвани в област Хасково - в стопанство 

за кокошки-носачки в с. Черногорово, община Димитровград (с общ брой птици - 39200) 

и 1 първично огнище при пуйки в с. Войводово. 

 

 

фиг. 3 Огнища на 

високопатогенна инфлуенца 

при домашни птици в България, 
31.10 – 09.11.2018 г. 

 

 

Установена е циркулация на серотипове 04 и 08 на вируса на син език в 

Кипър (4 първични огнища, серотип 04) и Швейцария (12 първични огнища, 

причинени от серотип 08). Огнищата в Швейцария са установени в рамките на годишна 

национална програма за надзор на заболяването, в проби говеда, от калници. 

Изключение прави едно огнище, при овце, с проявени клинични признаци в гр. Базел. 

Кой херпесвирусна инфекция по шарана – Германия, 1 вторично огнище  в 

рибовъдно стопанство в област Biberach. 

Инфекциозна анемия по конете – Унгария, 1 първично огнище  в област Gyõr-

Moson-Sopron. 

Инфекциозна хематипоетична некроза  в Естония, 1 първично огнище  в 

област Jarva.  
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

Приложение: Епизоотични огнища/случаи на особено опасни болести по животните (по системата на ЕС ADNS) в Европа  

за периода 31.10 – 09.11.2018 г. 

 

държава Син език (B.T.) 

Африканска чума 

при домашни 

свине  

 (A.S.F.) 

Африканска 

чума при диви 

свине  

 (A.S.F.W.B.) 

Кой 

херпесвирусна 

инфекция 

(K.H.V.) 

Инфекциозна 

анемия по 

конете 

(E.I.A) 

Инфекциозна 

хематопоетична 

некроза 

Треска от 

Западен Нил 

 (W.N.F.) 

Високопато 

генна 

инфлуенца при 

домашни птици 

(HPAI) 

ГЕРМАНИЯ    вторични : 1     

 ИТАЛИЯ       първични : 1  

 БЕЛГИЯ   първични : 1      

ШВЕИЦАРИЯ първични : 1        

 КИПЪР първични : 1        

 ИСПАНИЯ       първични : 1  

 ФРАНЦИЯ       първични : 1  

 УНГАРИЯ   вторични : 5  първични : 1  първични : 1  

ЕСТОНИЯ   вторични : 2   първични : 1   

 ПОЛША   първични : 24      

 ЛАТВИЯ   
първични : 1 

вторични : 8 
    

 

 ЛИТВА  първични : 1 първични : 5      

 РУМЪНИЯ  първични : 21 първични : 8      

 УКРАЙНА  първични : 1       

БЪЛГАРИЯ        първични : 3 

Общо: 2 47 54 1 1 1 4 3 
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