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Какво е антракс? 
• Причинител: Bacillus Anthracis - спорообразуваща бактерия 

• Възприемчиви видове: Всички бозайници, основно боледуват преживни животни и 
човека – Зооноза! 

• Епидемиология:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 форми при човек:  

 кожна – при контакт 

със заразени кожи, 

вълна, хапещи мухи 

 инхалационна – най-

често при обработване 

на кожи 

 гастроинтестинална – 

най-често при недобре 

сготвено месо 

Заразяване при животни:  

 поглъщане на спори от 

почвата при 

тревопасните, хранене 

с трупове на заразени 

животни при хищници 

 вдишване 

 механично – хапещи 

мухи 

 

свръхостра 

(преживни) 
остра 

(преживни,коне) 

подостра/хронична 

(свине, кучета) 



Клинични признаци 
Преживни/диви преживни 

• Свръхостра форма:  

 внезапна смърт 

 

• Остра:  

 тремор 

 затруднено дишане 

 кървави пенести 

изтечения 

 подкожни отоци по 

врата, гръдния кош 

 

• Хронична: 

 подуване на езика, 

глътката, врата 

 смърт от задушаване 

 

 
НАЙ-ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ: 

-Силно подут труп 
-Тъмночервени кървави изтечения от 
носа, устата, ануса 

 
 

Коне 

• Остра форма: 

 треска 

 количен пристъп 

 кървава диария 

 подуване в областта на 
врата, гръдни кош, корема 

 затруднено дишане 

 

• При ухапване от насекоми: 

 горещ болезнен оток на 
мястото на ухапването 

  

 

 

Свине/диви свине 

 подуване в областта на 
глътката, антраксна ангина 

 затруднено дишане 

 затруднено преглъщане 

 анорексия 

 повръщане, диария 

 

Месоядни 

 треска 

 анорексия 

 подуване в областта на 
главата/врата 

 

 

 

 

 

 
Патоанатомично: 
-Силно увеличен тъмночервен до черен далак 
-Несъсирване на кръвта 



Credit: Siberian Times 

Клинични признаци 



Случай на антракс при куче, заразено по време на 
лов? 



Разпространение на антракс при животните и 
хората в България за периода 1985-2015 г. 
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Разпространение на антракс при животните в 
България за периода 2011-2015 г. 

Съмнения за огнища на антракс Потвърдени огнища на антракс 



Случаи на антракс през 2016 г. 

Дата на 

констатир

ане на 

огнището 

Населено 

място  
Област  

Общ 

брой 

живо

тни 

Брой 

умре

ли 

живо

тни 

1 
21.07.2016 

Ситово Силистра 127 19 

2 
21.07.2016 

Ситово Силистра 102 9 

3 
03.08.2016 

Попина Силистра 93 2 

4 
18.08.2016 

Искра Силистра 6 1 

5 
23.08.2016 Голям 

Дервент 
Ямбол 45 1 



Програма за  
профилактика, надзор и контрол на болестта  

 
 
 Планова и спешна ваксинация на възприемчиви 

животни при констатиране на случай на антракс 
 Лабораторно изследване (OIE Manuel – раздел 

2.1.1-точка 1 b), i) и раздел 2.1.1- точка 1 a) 
 Клинични обследвания (пасивен надзор) 

Ветеринарно-санитарен контрол при добива на 
животински продукти 

 Обезщетяване на собствениците 
 Обезвреждане на трупове и животински 

продукти 
 Дезинфекция на животновъдни обекти 
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период 

 Ранно откриване на заболяването; 

 Поддържане на имунна популация от възприемчиви животни в населените места, 

в които е констатиран антракс и ограничаване на по-нататъшното му географско 

разпространение; 

 Навременно прилагане на мерките за контрол на заболяването (ваксинация, 

дезинфекция, унищожаване на трупове на умрели от антракс животни и 

получените от тях животински продукти), с цел ограничаване на 

разпространението на инфекцията при хора. 

 

подобрение на епизоотичната обстановка в страната през последните 60 год. 

Цели на програмата за  
профилактика, надзор и контрол на болестта антракс  



Мерки за биосигурност 

• Труповете на животни със съмнение за антракс не се отварят!!! 

• Съмнително болни от антракс животни не се колят!!! 

• Незабавно се информира официален ветеринарен лекар 

• При контакт със съмнително болно от антракс животно – уведомяване на 
РЗИ 

• Боравенето с болни, съмнително болни животни и трупове на такива – само 
с лично предпазно облекло – ръкавици, маска, предпазен гащеризон с 
подходящо ниво на защита 

• Трупа на засегнатото животно се обезврежда под официален контрол,  
извършва се дезинфекция 



Благодаря за вниманието 

Отдел „Здравеопазване на животните“, Дирекция ЗХОЖКФ, 

БАБХ  

http://babh.government.bg/ ;  e-mail: t_alexandrov@bfsa.bg ; 

 00359 2 915 98 42 
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