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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 13.06-17.06.2016 г.

За периода 13.06-17.06.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
 Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-614бр.
 Брой несъответствия - 12 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-406 бр.
 Брой несъответствия-20 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 193 бр.
 Брой несъответствия-1 бр.
 Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-153 бр.
 Проверки съвместно с Фонд Земеделие-няма
 Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-4 бр.
 Издадени справки на земеделски производители-222 бр.
 Издадени паспорти за ЕПЖ-1738бр.
 Издадени паспорти за ЕК-53
 Проверки на пътя-няма
 Конфискувани животни-няма
 Отговори на жалби/сигнали-34 бр.
По отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, продължава вземането на
кръвни проби, убиването и загробването на животните, изготвяне на актовете за
обезщетяване на животните, справки до ЦУ на БАБХ.
Изпълняват се и други текущи задачи свързани с функционалните задължения на дирекцията –
изготвяне на писма, актуализация и въвеждане на данни в системата ВетИС, издаване на
ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни, издаване на сертификати,
чипиране на кучета, изпълнение на програмите за надзор, издаване на удостоверения за
правоспособност на водачи, одобряване на транспортни средства за превоз на животни,
издаване на удостоверения за регистрация за осъществяване на ветеринарномедицинска
практика, въвеждане на координати на животновъдни обекти в системата, участие в комисии по
загробване на животни, организиране и провеждане на епизоотични комисии, диференциално
изследване за туберкулоза и много други дейности.
Експерти от отдел „Хуманно отношение към животните“ участваха в семинар в
Тирана/Албания на тема “Управление на популацията на безстопанствените кучета на
Балканските страни”, организиран от OIE.
В периода от 13.06. – 17.06.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха 110
проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други оператори
в сектора, от които:
- 96 планови проверки в изпълнение на Рамков план;

- 4 разследващи проверки във връзка с установено несъответствие от получени
лабораторни резултати
- 9 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания
- 1 проверка във връзка с установена търговия с фуражи без регистрация по Закона за
фуражите
Извършени са 5 одита, от които:
- 2 одит на търговци на фуражи;
- 3 одита на производител на фуражни суровини.
При осъществения в периода контрол са взети 28 проби от фуражи, за да се направи чрез
лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в областта
на фуражите.
При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните
мерки:
Общ брой издадени предписания – 43 бр.;
Акт за забрана
– 2 бр.;
С издадените Акт за забрана са забранени общо 4 100 кг. фуражи, както следва:
- ОДБХ Хасково, съставен на нерегистриран оператор по Закона за фуражите,
извършващ търговска дейност, са забранени 3 300 кг. комбинирани фуражи и фуражни
суровини;
- ОДБХ Перник, съставен на търговец на фуражи са забранени 810 кг. комбинирани
фуражи и фуражни суровини без етикети.
Акт за установено административно нарушение – 1 бр.
Съставен е АУАН от ОДБХ Добрич на оператор във фуражния сектор, който не е
изпълнил предписание на компетентния орган и е нарушил съставен Акт за забрана.
Издадени са общо 13 сертификата за износ, като 9 от тях са за износ на фуражни
добавки, 1 за износ на паспал от царевичен глутен, 1 за износ на слънчогледов шрот и 2 – за
износ на високопротеинов слънчогледов шрот от ОДБХ Пазарджик, ОДБХ Разград, ОДБХ
Видин и ОДБХ Враца.
Извършена е актуализация на водените национални регистри по Закона за фуражите на
операторите – вносители на фуражи, представители на предприятия от трети държави и същите
са публикувани на интернет страницата на БАБХ.
В периода 13.06. – 17.06.2016 г. са предприети действия за намиране и подбор на
акредитирана лаборатория, извън структурата на БАБХ, за извършване на анализи на фуражи за
съдържание на тиамулин и тилозин – остатък на антибиотик в кокцидиостатици.
Създадена е организация за подготовка на заседанието на Постоянния комитет за
растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“, което се проведе
на 23 и 24.06.2016 г. В тази връзка експерт в отдел “Контрол на фуражите” извърши преглед на
документите, които са изпратени от ЕК и са изпратени за становище до всички заинтересовани
страни.
Предоставена е информация, относно разпределението на досиетата на законодателни
актове на ЕС в сектора на „Фуражите“.
Осъществено е методическо ръководство на инспекторите от ОДБХ, отговорни за
официалния контрол на фуражите. Изпълнявани са текущи задачи по преглед и анализ на
получените лабораторни резултати и изпращането им до съответната ОДБХ. Изготвяни са писма
на английски език на проби взети за целите на официалния контрол предназначени за анализ във
външни на БАБХ лаборатории.

Членовете на звеното за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи, към отдел “Контрол на фуражите” при ЦУ на БАБХ извършват ежедневен преглед
на нотификациите, разпространявани чрез Системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи, отнасящи се за фуражи.
За периода няма неприключени/просрочени преписки.

