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

болести по животните (ADNS) за периода 08.06 – 15.06.2018 г. 

 

Епизоотична обстановка в България и съседни страни: 

Обявено е огнище на Инфлуенца А при домашни птици в област Добрич, 

България. Остава динамична епизоотичната обстановка по отношение на 

африканска чума по свинете, съобщава се за ново огнище в Тулча, Румъния. В съседна 

Турция е потвърдено огнище на заразен нодуларен дерматит по говедата в Одрин.  

Установено е огнище на заразен нодуларен дерматит при говеда в област 

Одрин, в непосредствена близост до южната ни граница с Република Турция. От 

началото на 2018 г. се съобщава за 2 огнища на заболяването – в област Артвин, 

Анадола, близо до границата с Грузия и на 30 април, в гр. Одрин (Европейската част на 

Турция). Съществува риск от разпространение на инфекцията на територията на 

България. (фиг. 1) 

 

фиг. 1 

Обявени огнища на заразен нодуларен 

дерматит в Турция до 15 юни 2018 г. 

На 13 юни е потвърдено ново огнище на вископатогенна инфлуенца при 

домашни птици в България. Засегната е ферма за кокошки в с. Дончево, област 

Добрич. От началото на тази година до сега са потвърдени огнища на вископатогенна 

инфлуенца при домашни птици в 4 области на страната – Добрич, Ямбол, Пловдив и 

Хасково. Първото огнище беше установено във ферма за кокошки носачки в с. Генерал 

Тошево, област Добрич (унищожени  135500 птици); засегнати бяха ферми за 

отглеждане на патици – в област Ямбол (с. Звиница и Стралджа, унищожени  4000 

патици); Хасково (с. Милево, унищожени  1961 патици) и Пловдивска област (с. 

Милево, Пловдив, убити -5585 патици). Случай на заболяване беше регистриран и във 

волиер на ДЛС Черкезица, с. Стряма, област Пловдив (в засегнатия волиер са 

отглеждани 510 яребици (Perdix perdix) и 210 тракийски кеклика  (Alectoris chukar) - 

умрели – 362 яребици и 165 кеклика; общ брой възприемчиви животни – 720. В област 
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Добрич са регистрирани случаи на заболяването в ферма за патици (с. Стефаново, 

унищожени  15706 птици) и с. Дончево (във ферма с 138200 кокошки носачки, умрели 

– 1715, унищожени -136485 птици) (фиг. 2). Идентифицираният щам, причинил 

епизоотията у нас е субтип H5N8, потвърден в НРЛ за Инфлуенца А и Нюкяасълска 

болест по птиците, НДНИВМИ, гр. София. 

 

фиг. 2 

Огнища на вископатогенна инфлуенца А при 

домашни птици в България до 15.06.18 г. 

 

Продължава циркулацията на вируса на африканска чума в популацията от диви 

и домашни свине в региона на прибалтийските държави, като през последните седмици 

случаи се регистрират в Унгария и Румъния, в това число в област Тулча, което 

представлява потенциален риск за България. 

Африканска чума при диви свине – Естония, 2 вторични ЕО; Латвия, 17 

вторични ЕО; Литва, 13 първични огнища; Полша, 31 първични ЕО. Унгария 

съобщава за нови 3 вторични огнища на чума при диви свине в областите Heves и 

Szabolcs-Szatmár-Bereg (пограничен район с Украйна и Румъния). На 12 юни е 

установено първично огнище африканска чума при 3 диви прасета, отново в област 

Тулча, Румъния. През последните 2 седмици са докладвани случай на заболяването 

както при домашни, така и при диви прасета в област Тулча.  

Африканска чума при домашни свине - Латвия, 1 първично огнище, Литва, 

2 първични огнища при прасета за угояване в регионите Lazdijai и  Mažeikiai; Полша, 3 

първични огнища в областите Wlodawski и Chelmski (регионите са в граничния район с 

Украйна и Беларус); Украйна, 2 първични огнища в областите Zaporizhzhya и Donets'k 

В Румъния са установени  11 първични огнища във ферми тип „заден двор“ в 

областите Tulcеa и  Satu Mare. (фиг. 3). 
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фиг. 3: 

Огнища на африканска чума при домашни 

свине, към 15-юни 2018 г. 

 

Туберкулоза по говедата – Белгия, 1 първично ЕО в област Antvep. 

 

 

Изготвил:  

д-р Лиляна Полихронова  

главен експерт, дирекция КРОКЦ на ЦОРХВ  

15.06.2018 

 

Подобни публикации са достъпни на интернет страницата на Центъра за оценка 

на риска по хранителната верига, на следния линк: http://corhv.government.bg. Там 

са публикувани всички изпратени по мрежата материали по отделните 

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

за периода 08.06 – 15.06.2018 г. 
 

 

държава 

Африканска чума при 

домашни свине  

 (A.S.F.) 

Африканска чума при 

диви свине  

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

Високопато 

генна инфлуенца 

при домашни птици 

(H.P.A.I.) 

Заразен нодуларен 

дерматит по 

говедата 

(L.S.D) 

Туберкулоза по 

говедата 

(B.TB) 

 БЕЛГИЯ   
 

 първични : 1 

БЪЛГАРИЯ    първични : 1   

 ЕСТОНИЯ   вторични :  2    

 УНГАРИЯ    вторични: 3    

 ПОЛША  първични :  3  първични : 31    

 ЛАТВИЯ първични : 1   вторични: 17    

 ЛИТВА  първични :  2  първични: 13    

УКРАЙНА първични :  2     

 РУМЪНИЯ първични : 11  
 

   

 ТУРЦИЯ    първични : 1  

ОБЩО: 19 66 1 1 1 
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