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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 15.08-19.08.2016 г.

За периода 15.08-19.08.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-594 бр.
• Брой несъответствия - 215 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-392 бр.
• Брой несъответствия-62 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 306 бр.
• Брой несъответствия-146 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-79 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-1
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-0 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-150 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-2019 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-7
• Проверки на пътя-4 бр.
• Конфискувани животни-27
• Отговори на жалби/сигнали-26 бр.
По отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, все още продължават справките
и докладите до ЦУ на БАБХ. Предстои плащане на регистрираните ветеринарни лекари за
извършената ваксинация. Продължава анализирането на данните от ваксинацията.
Започна подготовка за предстоящата мисия по идентификация на еднокопитните животни,
изготвят се писма, справки, обобщаване на данни и служебни командировки.
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.
• участие на експерти от дирекцията в работна група по изготвянето на единен СОПВерификация на официалния контрол;
• участие на експерт от дирекцията в служебна командировка по отношение на наличие
на кадмии в черен дроб на кон в Пловдив и Стара Загора;
• участие на експерт от дирекцията в служебна командировка в гр. Ямбол във връзка с
клиничен преглед на ЕПЖ за ЗНД;

•

експерти от дирекцията актуализират няколко стандартни оперативни процедури
(СОП), както и изготвят нови, които ще са полезни в хода на работния процес.

В периода от 15.08. – 19.08.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха
51 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други
оператори в сектора, от които:
- 42 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 3 разследващи проверки (2 проверки във връзка с несъответстващи резултати от
лабораторни анализи на проба от фураж и 1 разследваща проверка във връзка с установено
съдържание на кадмий в черен дроб от кон) и
- 6 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
мерки:

При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните

Общ брой издадени предписания – 29 бр.;
Актове за забрана – 1 бр.
Наложеният Акт за забрана е от ОДБХ Стара Загора и е във връзка с разследващата
проверка в животновъден обект, от който произхожда заклан в кланицата кон, при който с
лабораторен анализ е установено високо съдържание на кадмий в черен дроб.
Актове за установено административно нарушение – 1 бр.
Актът за установено административно нарушение е съставени на основание не
изпълнение на чл. 15, ал.37 от Закона за фуражите – ОДБХ Добрич. При извършен лабораторен
анализ е установено съдържание на антибиотик във фуража, без оператора да е одобрен за този
вид дейност.

При осъществения в периода контрол са взети 23 проби от фуражи, за да се направи чрез
лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в областта
на фуражите.
Извършени са 5 одита, от които:
- 3 броя на производители на комбинирани фуражи от ОДБХ Хасково;
- 1 брой на регистриран производител на премикси от ОДБХ София град;
- 1 брой на одобрен търговец от ОДБХ Пазарджик.
Издадени са общо 16 броя сертификата за износ на фуражни добавки от ОДБХ
Пазарджик.
Проверени са мотивите за предложения за ревизия на Рамковите планове за контрол на
фуражите от някои ОДБХ. Изготвена е Актуализация на Рамковите планове за контрол на
фуражите през 2016 г. и същите ще бъдат предоставени за утвърждаване със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
Обработена е информацията на водените в ОДБХ регистри на оператори във фуражния
сектор и е извършена актуализация на националните Регистри. Актуализираните регистри са
публикувани на интернет страницата на БАБХ.
Изготвена е информация изискана, по Закона за достъп до обществената информация, от
Екологично сдружение „За земята“ за извършения официален контрол на фуражите свързан с
генетично модифицираните организми. Информацията обхваща периода от 2010 г. до 2015 г.
включително и обхваща информация за взетите проби и извършените проверки и резултатите от
тях.
Изготвени са и са утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ, Стандартна оперативна
процедура за контрол на земеделските стопанства за спазване на законоустановените изисквания
за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 5, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8, ЗИУ 9, ЗИУ 11, ЗИУ 12, ЗИУ 13) при

проверките за кръстосано съответствие – СОП – ЗХОЖКФ и КХ-14, версия: 04 и инструкция за
прилагането на СОП – ЗХОЖКФ И КХ-14 в сектор „Фуражи”. Същите са предоставени до всички
ОДБХ – за изпълнение при извършването на проверките по кръстосано съответствие през 2016 г.
Извършва се ежедневен преглед на нотификациите, разпространявани чрез Системата за
бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), отнасящи се за фуражи. За отчетния период
няма разпространени нотификации, които да засягат България.
Участие на експерти от отдел „Контрол на фуражите“ в съвместна среща между ДФ
„Земеделие“ и МЗХ свързана със стартирането отново на прилагането на временни извънредни
мерки за подпомагане на пазара на зеленчуци и плодове. Мерките са удължени с още една година.
Мерките включват предоставяне на изтеглените от пазара продукти за храна за животни.
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.
За периода няма неприключени/просрочени преписки, като експертите от отдела
отговарят на запитвания постъпили по електронната поща и телефона и имащи отношение с
дейността по законодателството и контрола на фуражите, както на ниво ЕС, така и на
територията на Република България.

