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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 22.02-01.03.2019 г. 

 

Епизоотична обстановка в България,  съседни страни и ЕС 

За периода 22.02-01.03.2019 г. в страната ни е регистрирано заболяването 

африканска чума при диви свине (АЧС) в община Тервел, област Добрич. 

Румъния продължава да обявява  нови случаи на АЧС при домашни и диви свине. 

 При домашни – обявени са 3 първични и 3 вторични огнища. Засегнатите 

области са Bihor, Calarasi и Satu Mare; 

 При диви – 16 първични огнища (с две повече от миналата седмица) в областите 

Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Maramures, Ialomita, Satu Mare, Salaj. 

Освен африканска чума, в Румъния е обявена и инфекциозна анемия при конете. 

Германия е обявила син език при говеда (BTV-08). 

Испания е подала информация за спонгиформна енцефалопатия при говедо (атипична 

форма). Пробата е взета, съгласно заложените за изследване в Програмата за контрол и 

наблюдение на заболяването.  

В Литва има 5 първични случаи на АЧС при диви свине.  

Естония има нови 4 вторични огнища на АЧС при диви свине. 

В Унгария  има 31 вторични огнища на АЧС при дивите свине.  

Полша е обявила 66 първични огнища на АЧС при диви свине и продължава да бъде една от 

водещите страни с най-много отчетени случаи на АЧС. 

страна Син език(B.T.) 

АЧС 

Домашни 

свине (A.S.F.) 

АЧС диви 

свине 

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

Спонгиформни 

енцефалопатии 

при говеда 

(B.S.E.) 

Инфекциозна 

анемия при коне 

(E.I.A.) 

 Германия  Първични : 5 - - - - 

 Испания - - -  Първично: 1 - 

 Естония - -  Вторични: 4 - - 

 Унгария - -  Вторични: 31 - - 

 Полша - -  Първични: 66 - - 

 България - - 
 Първично: 1 

 Вторично: 1 
- - 

 Литва - -  Първични: 5 - - 

 Румъния - 
 Първични: 3 

 Вторични: 3 
 Първични: 16 -  Първични: 3 

Общо: 5 6 124 1 3 

Табл.1 – обобщен анализ на обявените заболявания за периода 22.02-01.03..2019 г. по данни на ADNS 
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Карта 1: Разпространение на АЧС при домашни и диви свине за периода 21.02-27.02.2019 г. 
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Табл.2 – обобщен анализ на броя на огнищата на АЧС при домашни и диви свине от началото на годината до 

03.03.2019 г., по данни на ADNS. 

Страната ни продължава да попада в ситуация с много висок риск. На 26.02.2019 г. Румъния е 

докладвала за АЧС в две големи промишлени ферми в област Браила, която е съвсем наблизо до 

нашата граница (североизточно). Единият животновъден обект  е с капацитет 44 208 свине и  

вторият с 24 029 животни. Сериозен икономически разход и за двете ферми. 

Освен седмичните справки по данни на ADNS, експерти от Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига следят и други актуални новини и данни за заболяването АЧС, които се 

публикуват на следният линк: http://corhv.government.bg/?cat=27. 

Изготвил справката: 

д-р Силвия Пеева  

Център за оценка на риска по хранителната верига 

05.03.2019 г.  
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