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Извадка за дейността на дирекция “Контрол на храните ” за месец април 2016 г.,

І. През месец април 2016 г. от инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ e
извършен планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство,
търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната.
Обобщените данни за извършените проверки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както
следва:
 Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12114 бр.
 Издадени предписания - 1116 бр.
 Съставени АУАН – 203 бр.
 Възбранени и бракувани продукти – 16564,278 кг. храни; 7 л. безалкохолни напитки.
 Общ брой затворени обекти/обекти с временно преустановена дейност – 6 бр.
ІІ. През месец април 2016 г. са разпоредени и извършени тематични проверки в цялата
страна както следва:
 В изпълнение на Заповед № РД 11 – 572 на Изпълнителния Директор на БАБХ, е
разпоредено извършването на проверки в обектите за производство на брашно и хляб по
Утвърдените стандарти „България“ за установяване спазването на изискванията на
съответните стандарти. За периода 15.04.2016 г. - 22.04.2016 г., инспекторите от отдели
„Контрол на храните“ са извършили 81 броя проверки.
o При проверките са предприети следните мерки: издадени са 7 бр. предписания.
 В изпълнение на Заповед № РД 11-438 на Изпълнителния Директор на БАБХ, за
извършване на проверки в обекти за търговия на дребно с храни на територията на цялата
страна за периода 22.03.2016 г. - 07.04.2016 г. инспекторите от отделите „Контрол на
храните“ при ОДБХ, съвместно с представители от ЦУ на БАБХ и МЗХ са извършили 424
броя проверки с пробонабиране на 424 бр. проби от млечни продукти за лабораторно
изпитване за наличие на немлечни мазнини – сирене, кашкавал и масло, произведени в
България и други страни, членки на ЕС.
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