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Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 25.04.2016-28.04.2016 г.

За периода 25-28.04.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
 Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-1237 бр.
 Брой несъответствия - 80 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-673 бр.
 Брой несъответствия-33 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 183 бр.
 Брой несъответствия-10 бр.
 Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-172 бр.
 Проверки съвместно с Фонд Земеделие-2
 Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-87 бр.
 Издадени справки на земеделски производители-526 бр.
 Издадени паспорти за ЕПЖ-2556 бр.
 Издадени паспорти за ЕК-52 бр.
 Проверки на пътя- 14 бр.
 Конфискувани животни-73 бр.
 Отговори на жалби/сигнали- 48 бр.
Приоритет на дирекцията е ликвидирането и контрол на заболяването заразен
нодуларен дерматит.
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.
Експертите в дирекцията са под санитарния минимум. Ежеседмично някои от колегите
са командировка в страната във връзка с новите огнища на заболяването ЗНД.
В периода от 25.04. – 28.04.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ
извършиха 117 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и
на други оператори в сектора, от които:
- 94 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 7 разследващи проверки (2 разследващи проверки извършени по сигнал, 2
разследващи проверки в следствие на получени несъответстващи резултати от лабораторни

анализи и 3 разследващи във връзка с хоризонтално взаимодействие между ОДБХ) и 16
последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
При осъществения в периода контрол са взети 44 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 – 45 бр.;
Актове за установено административно нарушение – 1 бр.
Актове за забрана – 2 бр.
С издадените Актове за забрана са забранени общо 1758,1 тона фуражи.
Наложените забрани са свързани с неизяснен произход на наличните в обектите фуражи.
Издадени са общо 18 сертификата за износ на фуражи, като 16 от тях са за износ
на фуражни добавки и 2 – за износ на царевичен глутен, съответно от ОДБХ Пазарджик и
ОДБХ Разград.
Официалният контрол на фуражите в периода се извършва от 30 инспектора при
ОДБХ. В ОДБХ Враца и ОДБХ Смолян не е извършван контрол на фуражите през отчетния
период. В ОДБХ Смолян не е извършван контрол на фуражите през отчетния период, поради
това, че инспекторът ползва платен годишен отпуск.
Най-често констатираните несъответствия в периода са свързани с установяването
във фуражи на остатъци от пестициди, над максимално допустимите стойности и
етикетирането на фуражите. Продължава тенденцията да се установяват остатъци от
пестициди във фуражите, при анализирането на проби взети по цялата фуражна верига (от
складовете до крайния продукт – готови фуражи).
В тази връзка са предприети действия от БАБХ за разработване на мониторингова
програма за 2016 г., извън официалния контрол, за обследване съдържанието на пестициди в
цялата хранителна верига, следвайки подхода “от фермата до масата”.

