АКТУАЛНА СЕДМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР
„ПТИЦЕВЪДСТВО“
ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.07 ДО 29.07.2022 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.
2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от15.07. до 29.07 2022 г. са констатирани 11 огнища на заболяването
ВПИП при домашни птици на територията на Европа: 5 в Германия; 4 в Полша и 2 в
Нидерландия. Засегнати са родители за бройлери и водоплаващи птици. Информацията
за засегнатите региони е представена на карта 1:

Карта 1: Брой на констатираните случаи на ВПИП при домашни птици за
периода 15.07-29.07.22 г. (Източник: ЕК)

Докладвани са 53 случая на заболяването ВПИП:

Карта 2: Брой на констатираните случаи на ВПИП при диви птици за
периода 15.07-29.07.22 г. (Източник: ЕК)
Видно от информацията, засегнатите диви птици са само в Западна Европа.
Преобладаващият подтип, забелязан през настоящия епидемичен сезон, е подтип
H5N1. Броят на новите събития остава нисък в световен мащаб, което е в съответствие с
известната глобална сезонност на заболяването.
Въпреки това Световната организация за здравето на животните препоръчва на
държавите да продължат да полагат усилия за наблюдение, да прилагат мерки за
биосигурност на ниво ферма и да продължат да прилагат своевременно докладване на
огнища на инфлуенца по птиците както при домашни, така и при нептичи видове.
Високото качество на информацията е от ключово значение за подпомагане на ранното
откриване и бързо реагиране на потенциални заплахи за здравето на животните и
общественото здраве.
Предвид сезонността на заболяването през летните месеци следва да бъде
обърнато специално внимание на въведените мерки за биосигурност в животновъдните
обекти. В случай, че се констатират пропуски, същите следва да бъдат отстранени
своевременно.
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Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство“

За седмицата има направени 3 нотификации по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи
продукти. Две от нотификациите се отнасят за открита Салмонела в птиче месо с
произход Полша.
Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм
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