
 

 

 

АКТУАЛНА СЕДМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР 

„ПТИЦЕВЪДСТВО“ 

 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 17.06.2022 Г. ДО 24.06.2022 Г. 

 

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

страни и членки на Европейския съюз (ЕС): 

 

1. Република България: 

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при 

домашни птици.  

На 23.06.2022 г. на интернет страницата на Българската агенция по безопасност 

на храните (БАБХ) е публикувана информация, че при съвместна проверка на БАБХ, 

ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено 

нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици. 

 
 

Снимки от нерегламентираното загробване на птици (Източник БАБХ) 

 

По данни от официалния регистър на БАБХ в с. Йоглав има 1 населен 

животновъден обект за отглеждане на водоплаващи птици с капацитет 88 992 броя 

подрастващи птици и 36 000 птици за асистирано хранене. Има данни за още три 
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регистрирани животновъдни обекта за водоплаващи, които към днешна дата не са 

населени с птици. В с. Йоглав има 1 регистриран животновъден обект за кокошеви птици, 

които към 15.06.2022 г. не е зареден с птици. 

 

2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП: 

 

За периода от 17- 24. 06. 2022 г. са обявени само 2 огнища на заболяването ВПИП 

при домашни птици. Едно от огнищата е в Нидерландия във ферма за кокошки носачки. 

Засегнати са 54 837 броя птици. Другото обявено огнище е в Белгия в хоби ферма с 211 

птици. За този обект се предполага, че заболяването е възникнало поради контакт с диви 

птици. 

Продължава трайната тенденция за намаляване в броя на констатираните огнища 

при домашни птици. 

За периода са докладвани 73 случая на заболяването ВПИП и са засегнати 1103 

диви птици. На 21.06.2022 г. в провинция Зеланд в Нидерландия в мочурлива местност 

за открити 1000 мъртви диви птици. Към момента продължава епизоотичното проучване 

за изясняване източника на инфекцията. 

Информация за разпространението на ВПИП на територията на Европа е 

илюстрирана на карта 1:  
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Карта 1.–Разпространение на Високопатогенна инфлуенца по птиците на 

територията на Европа за периода от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г. (източник ADIS) 

 

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо 

предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство“ 

 

За седмицата има направени 9 нотификации по Системата за бързо 

предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи 

продукти с произход Полша. При три от нотификациите е открита Салмонела 

ентеритидис, 2 нотификации, касаят Салмонела Тифимуриум. Предвид зоонозния 

характер на патогена, рискът е определен като „сериозен“. Няма данни продуктите да 

са разпространени на територията на Р България. 

 

 

 

Изготвил: 

Д-р Петя Петкова, двм 

 


