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Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 12.09-17.09.2016 г.

За периода 12.09-17.09.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-521 бр.
• Брой несъответствия - 84 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-260 бр.
• Брой несъответствия-85 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 115 бр.
• Брой несъответствия-20 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-53 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-26
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-0 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-96 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-1814 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-2
• Проверки на пътя-4бр.
• Конфискувани животни-0
• Отговори на жалби/сигнали-30 бр.
• Издадени сертификати и ветеринарномедицински свидетелства-75 бр.
Експертите от дирекция ЗХОЖКФ са ангажирани с подготовката за предстоящата
мисия за идентификация на еднокопитни животни, изготвят се писма, справки, обобщаване
на данни и служебни командировки. Стартират проверките по кръстосано съответствие.
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 служебна командировка на среща на
националните контактни точки по хуманно отношение към животните по време на
транспорт. Изготвен е доклад от срещата.
• участие на експерти от дирекцията в служебна командировка – обучение по
програмата BTSF на тема “Здравеопазване и болести по пчелите” в Марибор, Словения.
• участие на експерти от дирекцията в служебна командировка в страната, с цел
проверка на животновъдни обекти и асоциации, които издават паспорти на еднокопитни
животни.
• участие на експерти от дирекцията в служебна командировка за актуализация на
контингенс плановете.
•
В периода от 12.09. – 17.09.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха
118 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други
оператори в сектора, от които:
- 101 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 1 разследващи проверки във връзка с постъпили сигнали при ОДБХ и
- 16 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
мерки:

При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните
Общ брой издадени предписания – 34 бр.;
Акт за забрана – 1 бр.

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.
Извършени са 2 одита съответно:
- 1 одит на производители на комбинирани фуражи от ОДБХ Стара Загора;
- 1 одит на производител на фуражни суровини от ОДБХ Пазаржик.
Издадени са общо 17 сертификата за износ на фуражи, като:
- 15 бр. за износ на фуражни добавки от ОДБХ Пазарджик;
- 2 бр. за износ на фуражна суровина – слънчогледов шрот от ОДБХ Видин.

В изпълнение на Заповед № РД 11-1451/05.08.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ
са подписани Споразумения с две външни лаборатории за извършване на анализи на проби, взети
за целите на официалния контрол на фуражите, в изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Закона за
фуражите.
На основание направените предложения от членовете на работната група е изготвен
окончателния проект на ЗИД на Закона за фуражите. Поради предложения за изменения в Закона
за ветеринарномедицинска дейност чрез Закона за фуражите е проведена работна среща с
Сдружението на общините в Република България. Постигната е пълна подкрепа в предложените
изменения и се очаква тяхното официално становище. Предстои подготовката на набора от
документи за представяне на ЗИД на Закона за фуражите за междуведомствено съгласуване.
Работата по ЗИД на Закона за фуражите е съобразена със сроковете определени по мерките от
Плана за действие за 2016 г. на Министерския съвет.

Във връзка с отмяна на три Наредби по Закона за фуражите, предоставени до министерство
на земеделието и храните, същите са публикувани на интернет страницата на МЗХ за обществено
обсъждане. Предстои изготвянето на документите след съгласуване на същите.
За периода са издадени 2 бр. сертификати за добри производствени практики, за произход
и свободна продажба за регистрация на произвеждани в България фуражи с цел износ в трети
държави. За издадените документи ще бъде събрана дължимата такса.
Във връзка с официално посещение на заместник-министъра на земеделието на Народна
република Китай в Република България е подготвена информация свързана със започнатите
процедури за износ на фуражи към Народна Република Китай. Попълненият въпросник заедно с
прилежащата информация към него за операторите подали заявление за одобряване за износители
на комбинирани фуражи е предоставен на хартиен носител, на китайската делегация, от
изпълнителния директор на БАБХ.
Работи се по подготовката на предстоящото обучение на инспекторите, отговорни за
официалния контрол на фуражите, организирано в съответствие с чл. 6 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004, което е предвидено да се проведе в периода от 1 до 4 ноември 2016 г. в гр. Стара
Загора.
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 нотификации в сектор „Фуражи“, по които България да е засегната държава.
Изготвен е доклад от проведеното заседание на работна група към ЕК на тема:
“Взаимодействие между официалния контрол и частните сертифициращи органи във фуражния
сектор”, провело се на 7 и 8 септември 2016 г., в гр. Грейндж, Ирландия, в което участва експерт
от отдел “Контрол на фуражите”.
Изготвен е доклад от проведеното заседание на Постоянния комитет за растенията,
животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“, провело се на 12 и 13.09.2016 г.
в Брюксел, Белгия, в което участва експерт в отдел “Контрол на фуражите”.
От експертите от отдел „Контрол на фуражите“ е извършен превод на български език на
получена информация от Европейската комисия относяща до условията на внос в Руската
федерация на фуражи съдържащи генетично модифицирани организми. Информацията е
изпратена до всички ОДБХ, браншовите организации и същата е публикувана на интернет
страницата на БАБХ.
В периода от 13-16.09.2016 г. в гр. София експерт от одтел „Контрол на фуражите“ участва
в обучение на тема: „Замърсители в храни и фуражи“, организирано от Европейската комисия по
програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.
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.

