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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 06.06-10.06.2016 г.

За периода 06.06-10.06.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
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.
Участие на експерти от дирекцията в работна група във връзка с необходимостта от
актуализация на Ръководството и Методиката за прилагане на законоустановените изисквания
за управление (ЗИУ) – ЗИУ 6-8 (отн. идентификация на животните) и ЗИУ 11-13 (хуманно
отношение към животните) за Кръстосаното съответствие през настоящата 2016 година,
проведена на 08, 09, 10.06.2016 г. в МЗХ.
Отдел Идентификация на животните и ветеринарна дейност (ИЖВД):
Извършване на текущ контрол и провеждане на дезинсекционни мероприятия във връзка
със заболяването Заразен нодуларен дерматит, включително и на 11.06.2016 г. на място на
летището до гр. Петрич;
Извършване на текущ контрол по идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти и предоставяне на становища въз основа на доклади и преписки
постъпили в дирекция „ИТИС” при ЦУ на БАБХ в система „Мантис”.
В периода от 06.06.-10.06.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха 113
проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други
оператори в сектора, от които:
- 99 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 4 разследващи проверки във връзка с установено несъответствие от получени
лабораторни резултати, продължаване на разследването по получена нотификация чрез
RASFF и хоризонтално взаимодействие между ОДБХ
10 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
Извършени са 2 одита, от които:
1 одит на производител на комбинирани фуражи;

1 одит на производител на фуражни суровини.
При осъществения в периода контрол са взети 32 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.;
Няма издадени Актове за забрана и не са съставени Актове за установено административно
нарушение.
Издадени са общо 19 сертификата за износ, като 15 от тях са за износ на фуражни добавки, 2
за износ на царевичен глутен за Русия и 2 – за износ на високопротеинов слънчогледов шрот
за Сърбия от ОДБХ Пазарджик, ОДБХ Разград и ОДБХ Враца.
Официалният контрол на фуражите в периода се извършва от 30 инспектора при ОДБХ.
През отчетния период е изготвен отговор на нотификация за насочване на вниманието с
референтен номер 2016.0662 относно установено наличие на тилозин в три различни
кокцидиостатика, произведени от одобрен производител на фуражни добавки. Взети са две
проби от наличните кокцидиостатици и анализът е в ход.
Създадена е организация за събиране на становища по проекта на Регламента за официалния
контрол във връзка с преговорите с Европейския парламент за заседанието на Аташетата по
земеделие, което се проведе на 07.06.2016 г. В тази връзка експерт в отдел “Контрол на
фуражите” извърши преглед на преработените документи по регламента за официалния
контрол и изготви Указания за заседанието. За самото заседание беше оказана подкрепа на
представителя на България по откритите дискусионни въпроси, с цел изразяване на
позицията на България.
Извършена е актуализация на водените национални регистри по Закона за фуражите и
същите са публикувани на интернет страницата на БАБХ.
За периода са издадени 10 бр. сертификати за произход и свободна продажба за регистрация
на произвеждани в България фуражи с цел износ в трети държави. За издадените документи е
събрана дължимата такса.
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.

