При съмнителен случай за ТСЕ, се спазва следната процедура за
взаимодействие и подаване на информация:
1. Лицензираният (обслужващ животновъдния обект) ветеринарен лекар, без
излишно забавяне, информира началника на отдел „ЗЖ” при ОДБХ, на чиято територия
е възникнало съмнението, като едновременно с това уведомява и официалния
ветеринарен лекар в съответната Областна дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ);
2. Началникът на отдел «ЗЖ» информира директора на съответната ОДБХ за
възникналото съмнение. Първоначално по телефона или по факс, а след това и
писмено, директорът на ОДБХ уведомява следните дирекции при ЦУ на БАБХ:
«Контрол на фуражи», дирекция «Контрол на храните» - в случай, че от животни,
отглеждани в същия животновъден обект, са били добити суровини и/или храни от
животински произход, предназначени за консумация от хора и дирекция «ЗХОЖ». На
централно ниво се предприемат необходимите последващи действия;
3. Директорът на ОДБХ по т. 2 създава организация, служител, отговорен за
официалния контрол на фуражите да извърши проверка в обекта, в който е открит
съмнителният случай за ТСЕ. При извършване на проверката, служителят взема
официална проба от фуража, с който е хранено съмнително засегнатото животно/и.
Пробата се взема, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 152/2009 за определяне
на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол.
Служителят съставя протокол за вземане на проби и без излишно забавяне изпраща
пробата за изследване в НДНИВМИ, като в придружителното писмо към пробата
впише «Пробата да бъде изследвана с предимство!»;
4. При проверката по т. 3, служителят извършва документална проверка и
проучване, чрез което установява производителя и/или търговеца на фуража, с който са
хранени животните;
5. Когато обектът на дейност на производителя и/или търговеца се намира на
територията на друга/и областни дирекции, директорът на ОДБХ, където е възникнало
съмнението за ТСЕ, незабавно уведомява за това, първоначално по телефона или чрез
факс, а след това и писмено директорите на ОДБХ, на чиято територия се намират
въпросните обекти;
6. Служителите, отговорени за официалния контрол на фуражите в съответните
областни дирекции по т. 5 възбраняват количествата фуражи, установени при
обратното проследяване, до получаване на резултата от лабораторното изследванe;
7. Ръководителят на лабораторията по т. 3, извършила изследването на пробата,
изпраща резултата по факс, а след това и по пощата до директора на ОДБХ, служител,
от която е взел пробата; дирекция «Контрол на фуражи» при ЦУ на БАБХ;
8. При установяване на положителен резултат от изследването на проба по т. 3,
директорът на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата, уведомява незабавно
директорите на ОДБХ, в които има наличие на фураж по т. 6;
9. Собственикът и/или управителят на съответния обект, произвел фуража, в
който е установено наличието на причинителя на ТСЕ, задейства процедура за
блокиране и изтегляне на произведените количества в търговската мрежа от същата
партида;
10. Служителите, отговорни за официалния контрол на фуражите или
официалните ветеринарни лекари от ОДБХ, на територията, на която се намира

фуражът, по т. 9, разпореждат унищожаването му, при спазване на разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците;
11. Унищожаването се извършва в екарисаж, като за това се съставя протокол,
подписан от заинтересованите страни и от служителя, издал разпореждането за
унищожаване;
12. Възбраната се отменя и процедурата се спира в случай, че пробата, взета от
фуража по т. 3, покаже отрицателен резултат или когато от дирекция «ЗХОЖ» при ЦУ
на БАБХ се получи официална информация за отрицателен резултат от изследваната
проба на мозъчна тъкан, взета от животното;
13. Предаването на информацията между отделните звена, се осъществява чрез
посочените контакти в приложение № 3, № 4 и № 5 към оперативния план, за действие
при извънредни ситуации, които произтичат от фуражи.
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