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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 10 - 16.11.2018 г. 

 

Епизоотична обстановка в България и съседни страни: 

Продължават случаите на африканска чума при домашни и диви прасета в 

Румъния. Обявенo e първично огнище на инфекциозна анемия при коне в Румъния. 

 

Установени са огнища на африканска чума при домашни свине в Румъния (3 

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

Маре и  Браила) и Украйна (1 първично огнище в Ternopil). (фиг. 1)  

През отчетния период се съобщава се за случаи на африканска чума при диви 

свине в съседна Румъния, 5 първични огнища в областите Браила, Тулча, Калараси и 

Телеорман; Белгия (2 вторични огнища в област Люксембург); Полша (22 първични 

ЕО); Естония, (2 вторични огнища, потвърдени серологично в проби от отстреляни диви 

прасета), Латвия, (1 първично и 7 вторични огнища); Литва (11 първични огнища) и 

Унгария, 4 вторични огнища, в областите Heves и Borsod-Abaúj-Zemplén, които попадат 

в инфектираната и забранената зони. (фиг. 1)  

 

 

фиг. 1 Огнища на Африканска 

чума при домашни (червен цвят) 

и диви (син цвят) свине,  10 - 

16.11.2018 г. 

 

Син език – продължава циркулацията на серотип 04 на вируса на син език в 

Кипър. Установени за 2 първични огнища при овце в Ларнака. Испания съобщава за 8 
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огнищa (серотип 04) при сентинелни животни в Cartama, Ronda, Malaga, La Janda, Sierra 

de Cadiz и Estepona. (фиг. 2) 

 

фиг. 2 Огнища на  

син език, 

10 - 16.11.2018 г. 

 

Tуберкулоза по говедата (Mycobacterium bovis) -  1 първично огнище при в 

Liege, Белгия. 

Инфекциозна анемия по конете – Румъния, 1 първично огнище при коне в 

Maramures. Установено в рамките на националната стратегическа програма за 2018 г. 
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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 10 - 16.11.2018 г. 

 

държава Син език (B.T.) 

Африканска чума 

при домашни свине  

 (A.S.F.) 

Африканска чума 

при диви свине  

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

Инфекциозна анемия 

по конете 

(E.I.A) 

Туберкулоза по говедата 

(B. TB) 

 БЕЛГИЯ   вторични : 2  първични : 1 

 КИПЪР първични : 2     

 ИСПАНИЯ първични : 8     

 УНГАРИЯ  вторични : 4    

ЕСТОНИЯ   вторични : 2   

 ПОЛША   първични : 22   

 ЛАТВИЯ  
първични : 1 

вторични : 7 
   

 ЛИТВА  първични : 11    

 РУМЪНИЯ  първични : 3 първични : 5 първични : 1  

 УКРАЙНА  първични : 1    

Общо: 10 25 31 1 1 
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