
 

 
*Списъкът е изготвен на база информация от Европейският орган по безопасност на храните въз основа на 

данни от пасивен надзор на вирусите на H5 HPAI в ЕС за периода от 2005 до 2017 г., данни за възникнали 

огнища в Европа за периода 2020 – 2022 г. и видовете включени в Програмата за надзор на ИП за периода 

2022-2024 г.  

 

 

Списък с видовете диви птици по отношение възприемчивостта им и риска от 

заболяване с вируса на инфлуенцата по птиците 

 

 Качулата потапница (Aythya fuligula); 

 Планинска потапница (Aythya marila); 

 Кафявоглава потапница (Aythya ferina); 

 Червеноклюна потапница (Netta rufina); 

 Шилоопашата патица (Anas acuta); 

 Фиш (Anas penelope); 

 Сива патица (Anas strepera); 

 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos); 

 Зимно бърне (Anas crecca); 

 Голям нирец (Mergus merganser); 

 Звънарка (Bucephala clangula); 

 Малък нирец (Mergus albellus); 

 Обикновена гарга (Somateria mollissima); 

 Бял ангъч (Tadorna tadorna); 

 Египетска гъска (Alopochen aegyptiacus); 

 Малка белочела гъска (Anser erythropus); 

 Сива гъска (Anser anser); 

 Посевна гъска (Anser fabalis); 

 Канадска гъска (Branta canadensis); 

 Късоклюна гъска (Anser brachyrhynchus) 

 Черна гъска (Branta bernicla) 

 Голяма белочела гъска (Anser albifrons); 

 Черен лебед (Cygnus atratus); 

 Поен лебед (Cygnus cygnus); 

 Ням лебед (Cygnus olor); 

 Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis); 
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 Голям гмурец (Podiceps cristatus); 

 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis); 

 Бял щъркел (Ciconia ciconia); 

 Голям воден бик (Botaurus stellaris); 

 Малка бяла чапла (Egretta garzetta); 

 Голяма бяла чапла (Egretta alba); 

 Сива чапла (Ardea cinerea); 

 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus); 

 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus); 

 Голям корморан (Phalacrocorax carbo); 

 Морски орел (Haliaeetus albicilla); 

 Северен мишелов (Buteo lagopus); 

 Обикновен мишелов (Buteo buteo); 

 Сокол скитник (Falco peregrinus); 

 Северен ястреб (Accipiter gentilis); 

 Бухал (Bubo bubo); 

 Султанка (Porphyrio porphyrio); 

 Голям горски водобегач (Tringa ochropus); 

 Голяма черногърба чайка (Larus marinus); 

 Сребриста чайка (Larus argentatus); 

 Чайка буревестница (Larus canus); 

 Речна чайка (Chroicocephalus ridibundus); 

 Сврака (Pica pica); 

 Дрозд (Turdus pilaris). 

 

Списък с видовете диви птици по отношение възприемчивостта им и риска 

от заболяване с вируса на инфлуенцата по птиците на база информация за 

възникнали огнища в Европа за периода 2020 - 2022 г., разпространени и на 

територията на страната ни: 
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 Евразийски ястреб врабчар/Малък ястреб (Accipiter nisus); 

 Речна чайка (Larus ridibundus); 

 Белобуза гъска (Branta leucopsis); 

 Черношипа ветрушка/Керкенез (Falco tinnunculus); 

 Голям свирец (Numenius arquata); 

 Малка черногърба чайка (Larus fuscus); 

 Забулена сова (Tyto alba); 

 Горска ушата сова (Asio otus); 

 Червена каня (Milvus milvus); 

 Домашна (малка) кукумявка (Athene noctua); 

 Жълтокрака средиземноморска чайка (Larus michahellis); 

 Голяма черноглава чайка (Larus ichtyaetus); 

 Phasianidae (сем. Фазанови); 

 Скален орел (Aquila chrysaetos); 

 Черна врана (Corvus corone); 

 Речна рибарка (Sterna hirundo); 

 Ливаден блатар (Circus pygargus); 

 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); 

 Горска улулица (Strix aluco). 

 

Списък с видовете диви птици представляващи висок риск по 

отношение на инфлуенцата по птиците и включени в Програмата за 

надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в 

Република България през 2022 - 2024 г. 

 

 Малък ястреб (Accipiter nisus); 

 Клопач (Anas clypeata);  

 Лятно бърне (Anas querquedula);  

 Голяма белочела гъска (Anser albifrons albifrons); 

 Червеногуша гъска (Branta ruficollis);  
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 Мускусна патица (Cairina moschata);  

 Малък лебед (Cygnus columbianus ); 

 Лиска (Fulica atra); 

 Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa); 

 Мраморна патица (Marmaronetta angustirostris);  

 Черна каня (Milvus migrans);  

 Бойник (Philomachus pugnax);  

 Златиста булка (Pluvialis apricaria);  

 Обикновена калугерица (Vanellus vanellus).  

 

 


