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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 01.08-05.08.2016 г.

За периода 01.08-05.08.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-420 бр.
• Брой несъответствия - 188 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-255 бр.
• Брой несъответствия-18 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 180 бр.
• Брой несъответствия-95 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-98 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-1
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-2 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-210 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-1101 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-38 бр.
• Проверки на пътя-4 бр.
• Конфискувани животни-2бр.
• Отговори на жалби/сигнали-24 бр.
По отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, все още продължават справките
и докладите 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 експерт от дирекцията в работна група по изготвянето на единен СОПВерификация на официалния контрол;
• участие на представител от дирекцията в работна среща проведена в МЗХ съвместно с
представители на Р Турция и обсъждане на теми за сътрудничество в сектор
животновъдство и земеделие;

•
•

участие на представители от дирекцията в работна група за изготвяне на анализ и
оценка на необходимостта от надграждане и добавяне на нови модули към
информационната система на БАБХ-ВетИс;
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 01.08. – 05.08.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха
93 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други
оператори в сектора, от които:
- 80 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 6 разследващи проверки (6 проверки във връзка с несъответстващи резултати от
лабораторни анализи на проби от фуражи , от които 1 разследваща проверка във връзка с
положителен резултат за Salmonella infantis в анализирана проба от фекалии на птици, 1
разследваща проверка във връзка със съмнителен положителен резултат за скрейпи в
анализирани проби от мозък на кози) и
- 7 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
мерки:

При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните
Общ брой издадени предписания – 55 бр.;
Актове за установено административно нарушение – 1 бр.
Актове за забрана – 2 бр.

Актът за установено административно нарушение е съставени на основание не
изпълнение на чл. 15, ал. 3 от Закона за фуражите – ОДБХ Велико Търново. При оператора
лабораторно е доказано съдържание на антибиотик в комбиниран фураж, без оператора е одобрен
за производство за медикаментозни фуражи.
С издадените Актове за забрана са забранени общо 19 520 килограма фуражи.
Наложеният Акт за забрана от ОДБХ Перник за 320 кг. е свързани с неизяснен произход на
наличните в обектите фуражи. Наложеният Акт за забрана от ОДБХ Сливен е общо за 19 200 кг.,
което включва 500 кг. царевица, 12 тона пшеница, 400 кг. соев шрот, 300 кг. слънчогледов шрот и
6 тона пълноценен комбиниран фураж наложени във връзка с получен сертификат от анализ с
положителен резултат за наличие на Салмонела.
При осъществения в периода контрол са взети 21 проби от фуражи, за да се направи чрез
лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в областта
на фуражите.
Извършени са 1 одит на производителна фуражни суровини от ОДБХ Пловдив.
Издадени са общо 5 сертификата за износ на фуражни добавки, издадени от ОДБХ
Пазарджик.
В ОДБХ Благоевград една от проверките е прекратена, поради проява на физическо
насилие спрямо инспектора от страна на оператора.
Попълнен е въпросник, предоставен от китайския компетентен орган за одобряване на
оператори, които желаят да изнасят комбинирани фуражи за Китайската Народна Република.
Обработена е информацията от 8-те предприятия изразили писмено желание да изнасят
комбинирани фуражи за Китайска народна република. Въпросникът е предоставен до дирекция
ЕКМСП.
Експерти от отдел „Контрол на фуражите“ участваха в 2 заседания на работна група във
връзка с изготвяне на процедура за проверка на ефективността на официалния контрол по цялата
хранителна верига.

Обработена е информацията на водените в ОДБХ регистри на оператори във фуражния
сектор и е извършена актуализация на националния Регистър на регистрираните представители за
внос на фуражи от трети държави.
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. Предоставена е допълнителна
информация fup 5 от България във връзка с нотификация за насочване на вниманието 2016.0662.
Предоставени са резултатите от взетите проби от кокцидиостатици, произвеждани от оператора.
При извършените лабораторни анализи не е установено съдържание на тилозин.
Изготвена е Докладна записка, проект на заповед за създаване на работна група във връзка с
избор на акредитирани лаборатории и писмо до всички лаборатории посочени на страницата на
Българския институт по стандартизация, които да извършват анализ на проби от фуражи, взети за
целите на официалния контрол на фуражите в изпълнение на разпоредбите на чл. 49 от Закона за
фуражите.
Изготвена е актуализация на Процедурата за проверки/инспекции на животновъдни обекти
СОП ЗХОЖКФ – 9 - Версия: 05, заедно със заповедта за утвърждаването й. Същата е утвърдена от
изпълнителния директор на БАБХ. Актуализацията е свързана с включване на раздел за
хоризонтално взаимодействие в случаи, че се установят несъответствия при храненето на
животните имащи отношение към хуманното отношение към животните. Процедурата, заедно със
въпросника са изпратени по електронната поща до всички ОДБХ.
Във връзка с предстоящата за 2016 г. кампания за извършване на проверки по кръстосано
съответствие от отдел „Контрол на фуражите“ се работи върху актуализация на СОП ЗХОЖКФ и
КХ-14.
От отдел „Контрол на фуражите“ са издадени 5 сертификата за произход и свободна
продажба за регистрация на фуражи за износ за трети държави. За издадените сертификати са
събрани дължимите такси за Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ.
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.

