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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 19-26.04.2019 г. 

 

Епизоотична обстановка в България,  съседни страни и ЕС 

 

За периода 19-26.04.2019 г. в страната ни няма регистрирани заболявания при 

животните. 

              

В Румъния все още има  регистрирани случаи на АЧС при домашни и диви свине: 

 При домашни – 1 първично огнище в област Constanta; 

 При диви – 20 първични огнища в областите, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Galati, 

Constanta, Maramures,  Satu Mare, Salaj и Tulcea; 

 Освен африканска чума, Румъния е обявила и Инфекциозна анемия при конете – 

10 първични огнища. 

Франция е обявила Туберкулоза при говедата. 

Белгия има 25 вторични огнища на АЧС при диви свине.  

Латвия има 1 вторично огнище на АЧС при диви свине и в Литва 4. 

В Унгария има 18 вторични огнища на АЧС при дивите свине (огнищата са по-малко 

от миналия отчетен период).  

Полша е обявила 58 първични случая на АЧС при диви свине. Нарежда се на първо място 

сред страните докладвали за това заболяване. 

Украйна е отчела 1 първично огнище на АЧС при домашни свине. 

Страна  

АЧС при 

домашни свине 

(A.S.F.) 

АЧС при диви 

свине (A.S.F.W.B.) 

Инфекциозна 

анемия при 

конете (E.I.A.) 

Туберкулоза при 

говедата (B.TB) 

 Франция - - - първични: 4 

 Белгия -  вторични: 25 - - 

 Унгария -  вторични: 18 - - 

 Полша -  първични: 58 - - 

 Латвия -  вторично: 1 - - 

 Литва -  първични: 4 - - 

 Румъния  първично: 1  първични: 20  първични: 10 - 

 Украйна  първично: 1 - - - 

Общо 2 126 10 4 

 

 

Табл.1 – справка  на обявените заболявания за периода 19-26.04.2019 г. по данни на ADNS 
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Справките по данни на ADNS за минал период са публикувани на следният линк: 

http://corhv.government.bg/?cat=27. 

 

Изготвил справката: 

д-р Силвия Пеева  

Център за оценка на риска по хранителната верига/МЗХГ 

07.05.2019 г.  
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