
НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!  

 

Относно: Информация за заболяването Западнонилска треска (ЗНТ) и съответните 

начини за предпазване от ухапване от комари. 

 

Западнонилската треска е трансмисивно заболяване при хора и животни 

(зооноза), причинявано от вирус от семейство Flaviviridae.  

 Вектори на заболяването са комари от род Culex. Боледуват основно птици, но 

също така и хора, коне, кучета, котки, прилепи, скунксове, катерици. Заразяват се след 

ухапване от комар и доста по-рядко от кърлеж.  

Заболяването протича с признаци на летен грип – температура, отпадналост, 

възпаления на лигавиците. При по-тежките случаи се наблюдава възпаление на мозъка 

(енцефалит).  

Смъртността при хората е ниска и в повечето случаи заболяването протича 

безсимптомно – 80% преболедуват без да показват клинична изява, а смъртността е в 

рамките на 10% от боледуващите с проявени клинични признаци. Резервоари на вируса 

са предимно птици и много по-рядко коне. При тях стадият на виремия е по-дълъг и 

позволява заразяване на нови вектори. 

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията 

(ЕЦПКЗ), Стокхолм през 2018 г. са докладвани 710 случая на Западнонилска треска в 

Европейския съюз (Италия - 327, Гърция – 147, Румъния -117, Унгария – 96, Франция – 

11, Австрия – 8, Хърватска – 3 и Словения - 1). Заболели са регистрирани и в други 

държави: Сърбия - 213, Израел – 49 и Косово – 3. Съобщени са и 63 смъртни случая на 

ЗНТ: Сърбия – 21, Гърция – 16, Италия – 13, Румъния – 12 и Косово – 1. 

Човек се заразява при ухапване от комари, носители на вируса. Един от 

рисковите фактори за инфектиране на хората и за тежестта на заболяването е 

продължителността на престой на открито. 

Профилактичните мерки по отношение на ухапвания от комари са: 

• поставяне на предпазни мрежи на прозорци и врати в административни и 

жилищни помещения;  

• използване на репеленти – ако комарите са малко, достатъчно е да се третират 

само откритите части на тялото, но ако са в значително количество трябва да се 

обработят и дрехите; 
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• носене на облекло в светли тонове (комарите се привличат от тъмни цветове), с 

дълги ръкави и дълги панталони, при разходки и почивки на открито;  

• минимизиране на времето на престой на открито в зори и здрач, когато комарите 

са най-активни; 

• недопускане оставяне на открити съдове пълни с вода дълго време (дори и 

малки съдове: вази, консервни кутии, автомобилни гуми и други, в които може 

да се задържи вода повече от 7-8 дни); 

• редовно окастряне и почистване на падналите клони и гниещи листа, както и 

окосяване на тревата в дворните места с последващо пресушаване на всички 

места със застояла вода; 

• редовно почистване на улуците на жилищата от листа и попаднали в тях 
отпадъци; 

• организиране и провеждане на периодични обработки срещу комари на общи 

части, прилежащи територии и помещения в обществени и частни обекти. 

Обработките срещу комари (дезинсекция) на районите около биотопите и 

обществените места, често посещавани от граждани се извършват от специализирани за 

тази дейност фирми, вписани в публичната база данни публикувана на интернет 

страницата на Министерство на здравеопазването (МЗ). Обработките се извършват по 

договор със Столична община, с разрешени от МЗ биоциди, при предварително 

подготвени терени и при подходящи метеорологични условия.  

Предвидените годишни обработки срещу ларви на комари (ларвицидни 

обработки) и възрастни комари (имагоцидни обработки) са: една ларвицидна обработка 

през месец март – април и при необходимост през април – май; две имагоцидни 

обработки през юни – юли и август – септември. 
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