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Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 25-27.05.2016 г.

















За периода 25-27.05.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-465 бр.
Брой несъответствия - 3 бр.
Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-254 бр.
Брой несъответствия-11 бр.
Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 110 бр.
Брой несъответствия-5 бр.
Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-137 бр.
Проверки съвместно с Фонд Земеделие-няма
Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-22 бр.
Издадени справки на земеделски производители-210 бр.
Издадени паспорти за ЕПЖ-1476 бр.
Издадени паспорти за ЕК-няма
Проверки на пътя-1 бр.
Конфискувани животни-няма
Отговори на жалби/сигнали-20 бр.
По отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, продължава убиването и
загробването на животните, разглеждане на актовете за обезщетяване на животните, както и
цялата документация съпровождаща досиетата на собствениците.
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.
В периода от 25.05. – 27.05.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха 55
проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други оператори
в сектора, от които:
- 50 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 2 разследващи проверки при получени нотификации по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и

-

3 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
Извършени са 3 одита, от които:
- 1 одит на производител на фуражни суровини;
- 2 одита на производители на комбинирани фуражи.
При осъществения в периода контрол са взети 24 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 – 19 бр.;
Актове за забрана – 1 бр.
С издадения Акт за забрана са забранени 452 опаковки с храна за домашни любимци
– котки по 85 гр. всяка общо 38,420 кг. Наложената забрана е свързана с получена
нотификация чрез RASFF.
Издадени са общо 5 сертификата за износ на фуражни добавки от ОДБХ Пазарджик.
През отчетния период са получени две нотификации чрез RASFF, като експертите от отдел
“Контрол на фуражите” осъществиха методическо ръководство на инспекторите, отговорни за
официалния контрол на фуражите, при ОДБХ София и ОДБХ Пазарджик.
- нотификация за предупреждение с референтен номер 2016.0656 относно установено
високо съдържание на желязо в храни за домашни любимци (котки). Храните са с произход
Франция. На пазара в Република България е разпространен само един от нотифицираните
продукти. Съгласно оценката на риска, продуктът, който е разпространен на пазара в Република
България може да причини леки храносмилателни смущения при котки. На основание на
извършената оценка на риска, за всички засегнатите продукти, операторът е взела решение да
изтегли същите от пазара.
Българска агенция по безопасност на храните извърши разследване и пълно проследяване
на небезопасната храна за котки. Операторът доброволно е предприел действия по изтеглянето
на продукта от пазара. Инспекторите от ОДБХ София град са наложили забрана на 38,420 г.
храна за котки, пакетирана в индивидуални опаковки по 85 гр. всяка;
- нотификация за насочване на вниманието с референтен номер 2016.0662 относно
установено наличие на тилозин в три различни кокцидиостатика, произведени в България, от
одобрен производител на фуражни добавки. Единият от упоменатите в нотификацията
кокцидиостатика е изтеглен от пазара и е унищожен.
Извършваното от Българска агенция по безопасност на храните разследване е в ход.
Инициирано е предложение за изменение на Ценоразписа на БАБХ, за предоставяните от
сектор на „Фуражите“ услуги, като е изготвена план-сметка и документацията е предоставена на
главния секретар на БАБХ.
Експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в заседание на Постоянния комитет за
растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“ на 23 и 24 май
2016 г. в Брюксел Белгия, като за същото са изготвени указания и доклад.
По покана на Генерална дирекция „Писмени преводи“, отдел „Български език“ на 25 май в
гр. Люксембург експерт от отдел „Контрол на фуражите“ взе участие като лектор в проведено
обучение. На обучението от страна на България бяха представени следните теми: „Работа на
националните експерти в институциите на ЕС“ и „На кратко фуражната индустрия и
официалния контрол на фуражите в Република България“.

На 27.05.2016 г. експерт от отдел „Контрол на фуражите“ взе участие като лектор в
организираното от дирекция „Контрол на храните“ обучение на тема: „Работа със системата
TRACES“
Експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в заседание на работна група във връзка
с изготвянето на проект на Наредба за укрепване на схемата за тестване на качеството на
суровото мляко.
Осъществено е методическо ръководство на инспекторите от ОДБХ, отговорни за
официалния контрол на фуражите.
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.

