РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ДОКЛАД
ОТНОСНО: предприети мерки от Българската агенция по безопасност на храните, във
връзка с епизоотичната обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците в
Европа през 2016 г.
През последните седмици епизоотичната обстановка по отношение на високо
патогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа рязко се влоши като към 29.11.2016
г. на територията на Стария континент са обявени 48 огнища при домашни и 129 огнища
при диви птици.
Засегнати страни са Австрия, Германия, Дания, Италия, Унгария, Франция,
Швеция, Швейцария, Холандия , Хърватска и Румъния.
Към момента Р България е свободна от инфлуенца по птиците. Основен риск за
проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто
миграционни пътища преминават през страната.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изпълнява
програма за контрол и надзор на болестта инфлуенца по птиците на територията на
цялата страна. Програмата е част от тригодишната Национална програма за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози през
2016 - 2018г., одобрена с Решение на МПС No 320 /03.05.2015 г. При изпълнение на
програмата през 2016 г. към 29 ноември за инфлуенца са изследвани 3700 проби от
домашни и диви птици, всички с отрицателен резултат.
Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа със Заповед No 112195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, са предприети следните
засилени мерки за надзор и контрол на инфлуенцата по птиците в България:
-

Незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на
всички Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
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-

Проведени са заседания на областните епизоотични комисии на територията на
всички ОДБХ за предприемане на спешни мерки за предотвратяване
възникването на заболяването на територията на страната (тясно сътрудничество
между представители на Регионалните административни органи, органите на
реда, ловни организации, Дирекции по горите, общественото здраве и
ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовността на
регионално ниво).

-

Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества,
ловните организации и Регионалните дирекции по горите; Постоянно
извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките
дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за
наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

-

Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите за птици.

-

Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици (недопускане
излизането на птици извън дворовете на стопаните; отделно отглеждане на
патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване
на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити
помещения).

-

Засилен надзор и извършване на клинични прегледи, вземане на проби и
проверки за биосигурност от ОДБХ на стопанства с домашни птици; извършване
на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти.

-

Засилен ветеринарен контрол на пазарите на животни.

-

Информационни кампании за собствениците на домашни птици (спазване на
мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета
при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при
завишена смъртност).
В допълнение БАБХ инициира провеждането на работна среща с Представители

от Съюза на птицевъдите в България, (на 30.11.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на БАБХ),
с оглед запознаването им с епизоотичната обстановка относно болестта инфлуенца по
птиците в Европа от началото на 2016г. и мерките предприети от страна на БАБХ за
профилактика, надзор и контрол на болестта.

