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ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В
ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА
21.3.2014- 28.3.2014
Проф. д-р Бойко Ликов

Шап. Турция. За посочения период в 27 провинции са регистрирани 43
епизоотични огнища – 25 огнища в 19 провинции, без да е посочен типът (1906
възприемчиви животни, 404 заболели, 57 умрели, няма унищожени), 7 огнища в 6
провинции тип О (566 възприемчиви, 65 заболели, 5 умрели, няма унищожени) и 11
огнища в 8 провинции тип А (258 говеда, 95 заболели, 7 умрели, няма унищожени).
Не се посочват случаи на шап причинен от тип Азия 1.
Шарка по овцете и козите. Турция. Регистрирани са 7 епизоотични огнища
(1 165 овце и кози, 28 умрели, няма унищожени) в 7 провинции, едната, от които е в
граничещата с България област Киркларели.
Шарка по овцете и козите. Гърция. Едно вторично епизоотично огнище в
провинция Ксанти, граничеща с България, 200 овце, 7 заболели, 200 унищожени.
Чума по дребните преживни животни. Турция, 1 първично огнище в
провинция Коня (около 400 овце, заболели 15, не са унищожени), намираща се в
южната централна част на страната, в близост до границата със Сирия.
Бяс. Турция. 33 епизоотични огнища в 20 провинции (няма такива граничещи с
България), 23 заболели кучета, 8 говеда, 2 котки, 23 кучета, 1 кон и 6 диви животни.
Инфекциозна анемия по конете. Румъния, 55 първични епизоотични огнища в
11 провинции, предимно в северозападната и централната част на страната. Както и
през предходните две седмици (07.03.2014 г до 28.03.2014 г) заболяването не е
регистрирано в непосредствена близост с България – случаите са концентрирани в
централната и северозападната част на страната.
Туберкулоза по говедата. Франция, 5 епизоотични огнища в 3 области
Син език. Италия, Субтипове 02 и 09, провинция Косенза, едно огнище с 39
говеда, 2 заболели

Слабопатогенна инфлуенца по птиците. Италия, серотип Н7, 131 птици,
няма заболели, 131 унищожени.
Обобщение. В 27 от 81 провинции в Турция е установен шап – в повечето
случаи вирусът не е типизиран, а в останалите е тип О и тип А. В граничещите с
България области – Киркларели (Турция) и Ксанти (Гърция) е регистрирана шарка по
овцете и козите. Това заболяване се установява почти всяка седмица в Гърция в
съседни на България области. Прави впечатление за твърде много засегнати от бяс
провинции в Турция – 20 с 33 заразени кучета. Това „прилича“ повече на уличен бяс.
Има признаци за разрастване на епизоотията на инфекциозна анемия по конете в
Румъния, като повечето случаи са централната и северозападната част на страната.
През тази седмица не са установени нови епизоотични огнища на африканска чума
по свинете и класическа чума по свинете на територията на ЕС
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