
 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР 

„ПТИЦЕВЪДСТВО“ 

 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.10 ДО 20. 10. 2022 Г. 

 

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни 

страни и членки на Европейския съюз (ЕС): 

 

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при 

домашни птици в Република България. 

За периода са констатирани 17 огнища при домашни птици: 

 

Страна Брой огнища Дата на обявяване на последното 

огнище 

Франция 9 19/10/2022 

Германия 3 18/10/2022 

Нидерландия 4 19/10/2022 

Италия 1 19/10/2022 

Таблица 1: Брой на констатираните огнища на ВПИП при домашни птици (Източник: ЕК) 

 

Случаите на ВПИП при диви птици са 46 на територията на Испания (14), 

Нидерландия (10), Италия (7), Белгия (4), Франция, Германия и Обединеното кралство 

по 3 и 2 слауя в Норвегия. 

Информацията за констатираните огнища и случаи на ВПИП е представена на 

карта 1: 
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Карта 1: Брой на констатираните огнища за периода 13-20.10.22 г. 

Огнищата на ВПИП при домашни птици са илюстрирани в жълт цвят, а тези при 

диви в зелен (Източник: ЕК) 

 

По данни на Световната организация по здравеопазване на животните, 

разпространението на ВПИП е най-ниско през септември, започва да нараства през 

октомври и достига своя връх през февруари.  

 Тъй като есенната миграция ще се осъществи през следващите месеци с голям 

брой мигриращи, диви, водолюбиви, птици, които зимуват в Европейските страни, се 

очаква рискът от заразяване с вируса на ВПИП да е по-висок в сравнение с предходните 

години. 

Постоянното наличие на ВПИП (H5) в дивите птици и в околната среда, увеличава 

значително риска заразяване, както и за по-нататъшно разпространение между обектите, 

именно за това ефективните мерки за биосигурност са единстевната възможност за 

предпазване на птиците от заразяване. 

 

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо 

предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор 

„Птицевъдство“: 

 

За периода 13-20. 10. 22 г. има направени 14 нотификации по Системата за бързо 

предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо 
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и птичи продукти.  Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р 

България. 

 

Изготвил: 

Д-р Петя Петкова, двм 

 


