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ASFV засяга

Вирус на африканската
чума по свине (ASFV)
 ДНК вирус
 семейство Asfarviridae
 род Asfivirus



Предаване на АЧС

кръв
Конюнктивални

изтечения

Носни 
изтечения

Слюнка 

Фекалии 

Урина 

Директно 
предaване



Предаване на АЧС



Предаване на АЧС
от диви на домашни свине

директен контакт

обработка на труповете

замърсена околна среда

Фермерите и ловците, могат да увеличат риска 
от 

предаване на вируса на АЧС от диви на домашн
и 

свине,особено чрез обработка на потенциално 
заразени трупове от диви свине.



2006

2006-2015



Предпоставки за разпространение на 
АЧС в България

 Свободна от АЧС;

 Свободно пасищно 
отглеждани ИБС

Популация  от диви СВ 
(80 000)

 Ежегодно стотици 
хиляди туристи от 
Русия, Украйна и 
Беларус  (пристанища, 
летища,  отпадъци)

High risk areas for ASF



❹ Резултати

Бр. обекти Брой

движения

Брой

свине

Среден брой СВ

1349 1617 115432 4

84 % от фермите, от които има регистрирани движения, са тип заден двор 
към заден двор 

Бр. обекти Брой

движения

Брой свине Среден

брой СВ

240 10741 639862 49 (1-497)

Обобщени данни за предвижданията към кланици

за 2012 година;

Обобщени данни за предвижданията между ферми

за 2012 година;

Дялово разпределение на общия брой 

стада по отделните категории обекти

Промишлени

Фамилни ферми тип

А

Фамилни ферми тип

Б

Задни дворове

Източно балкански

95 % - заден двор 
0.25 % - ИБС

1. Идентифициране на рисковите фактори:

Важна роля 
при евентуална поява на АЧС 



Пространствени модели при придвижването на живи 
животни:

между ферми към кланици

Видин, Плевен - Бургас, Шумен, Русе
50%: < 10.1 км., 
75%: < 35.0 км., 95% < 244.5 км). 

В Русе, Търговище, Варна и Сливен
50 %: < 32.2 км; 
75 %: < 80.0 км; 95 % < 244.7 км

❹ Резултати



15 групи (клъстера) по показател 
категоризация на обектите и на 

животните в тях. 

Някои обекти тип заден двор биха
имали ключова роля, особено в
Плевенска област;

Ключовите стопанства с важни
търговски отношения са промишлените

ферми и фамилни ферми тип А;

Позволява регионализиране/ зониране

на страната в случай на възникване на 

АЧС.

❹ Резултати



България Грузия Литва Полша

Информация за 

болестта

Статут на страната Свободна Ендемична Засегната територия

(диви)

Засегната 

територия (диви)

Последно обявено 

огнище

--- 15.08.2007 24. 01.2014 17.02 2014

Засегнати животни --- Домашни и 

диви

Диви свине Диви свине

Възприемчива 

популация

Популация домашни 

свине

517.471 176.100 657.288 12.748.728 

Популация домашни 

свине във високо 

рисковите региони

158.175 176.100 13.732 397.028 

Популация диви свине 78000 5000 65000 255000

Популация диви свине 

във високо рисковите 

региони

20000 Няма данни около 5000 Няма данни

Надзор Надзор през 2013 Да не Да Да

Вид на надзора Пасивен и активен Последно 

дейности 

през 2010

Пасивен и активен Пасивен и 

активен

Цел на надзора Откриване на АЧС &КЧС Няма 

информация

Ранно откриване на 

АЧС

Ранно откриване 

на АЧС

Територия, на която се 

изпълнява 

Цялата страна Високо рисковите 

региони

Високо рисковите 

региони

Целева група Домашни и диви Домашни и диви Домашни и диви

Научно обоснована преценка на предимствата и недостатъците на 
разгледаните стратегии за надзор



Картографиране на надзора:

  

 

 
 

 

2012

2013

❹ Резултати



Определяне на рисковите зони:
 Исторически данни;
 Използване на карти съгласно климатични условия (Viel et al.)
 Откриване на антитела срещу слюнчените жлези на : O. erraticus

чрез индиректна ELISA тест

Мониторинг на векторите на болестта:

400 серумни 
проби

• 200 домашни
• 200 диви свине

Регион Брой проби в отделните категории Общо

0 + ++ +++

Бургас 20 37 9 2 68

Шумен 52 10 2 1 65 

Варна 15 45 7 67

Общо 87 92 18 3 200 

1.5 % от пробите

 Вектори – ИБС - ВЪЗМОЖНО НАЛИЧИЕ НА
ВЕКТОРИ И КОНТАКТИ

 Вектори – Диви свине : НИСКА ВЕРОЯТНОСТ
ЗА НАЛИЧИЕ НА ВЕКТОРИ И КОНТАКТИ:
нито една от изследваните проби не показва
такава вероятност

❹ Резултати



 Методология за събиране на меки 
кърлежи

 Събиране на данни чрез

попълване на въпросник

 21 ферми за ИБС 

 15 ферми за ЕПЖ/ ДПЖ

 Метеорологични условия:

22 – 31° C/ -2 – 8 ° C

 Стени - Дърво/ камък 

 Без обезпаразитяване

❹ Резултати



Капани с 

CO2(сух лед)

Директно

Hyalomma - 75 бр.; 
Dermacentor 19 бр.

Hemaphisalys -14 бр.

Липсват доказателства за наличие на вектора на 
болестта – меки кърлежи от род Орнитодорус

❹ Резултати



Оценка и анализ на възможните контакти между 
домашни и диви свине в Р. България(въпросници)

 Сезонност на възприемчивата
популация -> увеличава се през лятото

 Контактите между стадата са
ограничени, главно чрез:

• Търговия

• Посещения на ветеринарномедицински
специалисти

• Екарисажни коли

 Свободно пасищно отглеждани ИБС:
– Потенциални контакти между стадата- на

паша

– Потенциални контакти с диви свине–
размножителен период (есен- зима)

– Необходимост от потвърждение с други
методи (GPS нашийници)
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❹ Резултати

Регион Фермери Ловци

Р България 117 32

 Важно е да разберем практиките и рисковете и да ги вземем предвид при оценка на 
епизоотичния процес!



❹ Резултати: GPS нашийници

6 диви свине и 9 ИБС



❹ Резултати

По – ниски при 
дивите

Най – ниски между 
популациите от диви и 
домашни свине

Припокриване на ареалите на местообитание 

Най – високи стойности на 
взаимодействие при ИБС



Съпоставяне на 
използваните модела

Анкетни

листове сред

стопани на

домашни свине

GPS нашийници

при домашни и

диви свине

Територия,

включена в

изследването

110 000 km2 135 km2

Брой ферми,

обхваните от

проучването

121 2

Популационно

ниво

Цяла популация Отделен индивид

Вид на

контактите

Директни Директни и

индиректни

Друга

информация

Определяне на

рисковите

фактори

Нагледно

илюстриране на

припокриване на

ареалите на

контакт

❹ Резултати

Анкетни

листове сред

стопани на

домашни

свине

GPS нашийници

при домашни и

диви свине

Разходи за

труд

1000 лв 5000 лв

Транспортни

разходи

1200 лв. 5400 лв.

Закупуване на

нашийници

- 30 000 лв. (2000

лв. за бр.)

Материали за

изгрдаждане на

капани

- 2000 лв.

Закупуване на

царевица за

захранване

- 800 лв.

Такси за

поддържане на

сим- картите

- 1200 лв.



Директни разходи Стойност в лв.

Разходи за

откриване на

огнище

Посещение на ЖО от ветеринарен лекар 30 лв. за 1 ЖО

Консумативи 4 лв.

Изпращане на проби за потвърждение до

лабораторията

20 лв.

Разходи за лабораторно изследване 3 лв.

Общо 57 лв.

Разходи във

връзка с

прилагане на

мерките за

контрол

Налагане на забрана за предвижване в

засегнатия ЖО (административни

разходи, за изграждане на

дезинфекционна площадка, закупуване

на дезинфектанти и детерегенти и др.)

195 лв.за 1 ЖО

Евтаназия на животните с препарат Т 61 5 лв.

Обезвреждане на труповете (в т.ч

земекопни дейности за изграждане на

яма за загробване, ограда, труд)

200 лв. за 1 ЖО

Почистване и дезинфекция (техника,

препарати, труд)

1000 лв.

Общо 1 400 лв.

Компенсация на

стопаните на

принудително

убити животни

Свиня майка 300 лв.

Угоено прасе с тегло от 80- 110 кг (над 6

месеца)

2, 20 лв./кг ж.т

Млади прасета с тегло до 20кг. (до 2

месеца)

3.80 лв./кг ж.т

-

❹ Резултати
Икономически модел



❹ Резултати

Параметър Единица Единична

цена

Общо

разходи за откриване на огнище 57

разходи за други дейности 1400

евтаназия на животните в обекта 2250 5 11250

компенсация свиня майка 250 300 75000

прасета подрастване 1000 120 120000

прасета угояване 1000 240 240000

Общо директни разходи 447707

ЖО, категория 2 в 3 км. зона 5 250 1250

ЖО, категория 3 в 10 км. зона 100 40 4000

Общо директни допълнителни разходи 5250

Икономически загуби 452957

Директни допълнителни разходи

ДДР в 
предпазн

а зона

ДДР в 
засегната 

ферма

ДДР в 
надзорна 

зона

Параметър Единица Единич

на цена

Общо

разходи за откриване

на огнище

57

разходи за други

дейности

1400

евтаназия на

животните в обекта

2250 5 11250

компенсация свиня

майка

250 300 75000

прасета подрастване 1000 120 120000

прасета угояване 1000 240 240000

Общо директни разходи 447707

ЖО, категория 2 в 3

км. зона

5 250 1250

ЖО, категория 3 в 10

км. зона

100 40 4000

Общо директни допълнителни разходи 5250

Икономически загуби 452957



❹ Резултати
Алтернативни стратегии

Параметър Единици Стойнос

т

Организиране на

двудневен обучителен

семинар

2 800 (28 х

100

участника)

28 000 лв.

Отпечатване на

информационни

брошури

100 000 бр. 1 500 лв.

Общо 29 500 лв.

Разходите за повишаване
информираността на всички нива са
нищожни предвид фактът за ползите,
които те биха допринесли.







1. Преценена е необходимостта от обмяна на добри практики със страните, които
имат реален опит при борбата с АЧС с цел подобряване на готовността за контрол
на болестта в незасегнати региони.

2. Описани и анализирани са възможните контакти между живи свине, основен
фактор за разпространение на болестта АЧС

3. Определен и анализиран е рискът от възникване и разпространение на АЧС,
основан на контакти между домашни и диви свине, и недостатъчни мерки за
биосигурност в стопанствата

Заключения



4. Определени и анализирани са отделните групи животновъдни обекти, което ще
позволи регионализиране/ зониране на страната в случай на възникване на АЧС

5. Дефиниран и анализиран е рискът от разпространение на заболяването АЧС
между отделни стада и ферми, базиран на индиректни контакти при търговия с
разплодни свине, посещения на ветеринарномедицински специалисти и на
превозни средства за трупосъбиране в свиневъдните обекти

6. Използвани са точни и добре обосновани въпросници като полезен инструмент 
за събиране на информация за контакти между диви и домашни свине.

7. Доказано е безспорно, че съществува взаимодействие между популациите
домашни и диви свине, което може съществено да повлияе епизоотичния процес

8. Открити са положителните и отрицателните аспекти на различните модели за
анализ и оценка на възможните взаимодействия между популациите домашни и
диви свине в Р. България.

Заключения



9. Доказано е, че контактите между ИБС и диви свине са пряко зависими от 
наличните водни и хранителни ресурси на обитаваната територия.

10. Използвани са модели за оценка на взаимодействието между домашни и диви
свине, които са полезен инструмент за оценка на риска от възникване на АЧС и за
оптимизиране на надзора на заболяванията по дивите животни, в т. ч и дивите
свине.

11. Дефиниран е най-вероятният период за разпространение на болестта АЧС при
домашни и диви свине, а именно в края на лятото

12. Доказана е важността на отделните фактори, които се вземат под внимание
при определяне хабитата на вектора на болестта: исторически данни, климатични
особености и резултати от лабораторни изследвания

13. Доказано е, че в изследваната от нас територия липсват доказателства за 
наличие на вектора на болестта – меки кърлежи от род Орнитодорус.

Заключения



14. Описана и анализирана е необходимостта от разработване на стратегия за
контрол, която да е адаптирана към различните категории животновъдни обекти, в
зависимост от мерките за биосигурност в тях.

15. Установено е, че комуникацията на риска с всички заинтересовани лица е от
ключово значение за ранно откриване и контрол на болестта АЧС.

16. Подобрена е информираността на всички нива в страната и ефективността на
пасивния надзор на болестта чрез информационна листовка и видео филм

17. Разработена е система за надзор във високорисковите региони на страната, за
ранно откриване на ASFV при дивеча.

18. Разработени са алтернативни стратегии: превантивни предохранителни мерки
(надзор) и мерки за намаляване на риска от възникване и по-нататъшно
разпространение на АЧС.

Заключения
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