Версия 02
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Приложение към Заповед № РД 09-154/23.02.2021. г.
на министъра на земеделието, храните и горите
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ,
КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ФУРАЖИ
В плана са използвани следните съкращения:
➢ МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите;
➢ БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните;
➢ ЦУ на БАБХ – Централно управление на БАБХ;
➢ ЦОРХВ – Център за оценка на риска по хранителната верига;
➢ НДНИВМИ– Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински
институт;
➢ ЦЛВСЕЕ – Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология;
➢ ЦЛКР – Централна лаборатория по карантина на растенията;
➢ ЦЛХИК – Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол;
➢ ЦЛОЗФ – Централна лаборатория за окачествяване на зърното и фуражите;
➢ ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните;
➢ КФСЖП – дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“;
➢ ЗХОЖ – дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните”;
➢ КТ RASFF – Контактна точка в Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на
храните“ за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);
➢ дирекция ПАВ – дирекция „Политики по агрохранителната верига”;
➢ ЗВД – Закон за ветеринарномедицинската дейност;
➢ ВМП – Ветеринарно медицински продукти.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Планът се въвежда в действие в случаите, когато възникне съмнение или е налице
доказателство за наличие на неприемлив риск, в резултат на стопанската дейност и/или в
следствие на бедствие или авария, което може да окаже влияние върху здравето и/или живота
на животни и/или хора, консумирали суровини или храни от животински произход, при
условие че е възможно рискът да произтича от фуражите, с които се хранят животните.
2. Планът е задължителен в своята цялост и се прилага от всички структури на БАБХ, имащи
отношение към фуражи.
3. При възникване на неприемлив риск се свиква постоянният кризисен щаб, посочен в
Приложение 6, който взема решенията за вида на мерките и действията, които следва да се
предприемат.
4. Всеки по веригата предоставя цялата налична информация, която може да послужи за
овладяване на кризата.
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Поверителна информация се споделя при спазване на принципа за конфиденциалност и
разпоредбата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 178/2002. При комуникация с медиите се прилагат
стриктно въведените в БАБХ правила.
5. Информацията се обменя по телефон, електронна поща, факс, официална поща, чрез
директен контакт – с цел бързина на предаването й. След приключване на кризата, трябва да е
възможно действията да бъдат проследени по документи.
6. Когато мерките по т. 3 предполагат вземане на проби за анализ, те се изпращат до
съответната лаборатория (когато същата се намира на територията на Република България) до
24 часа от вземането им.
Взетите от служител на ОДБХ проби за изследване се придвижват до съответната
лаборатория в Република България на ръка, чрез куриерска фирма или със служебен транспорт.
Когато пробите трябва да бъдат изследвани в лаборатория извън Република България, те се
изпращат от съответната ОДБХ по най-бързия начин.
По смисъла на този план, за „неприемлив риск” се приемат случаите, когато фураж може
да доведе, пряко или косвено, до сериозно увреждане на здравето или до смъртта на животни
и/или има вероятност същите ефекти да бъдат причинени при хора, консумирали суровини
и/или храни, добити от засегнати животни.
„Бедствие“ е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления,
инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота
или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват
предприемането на мерки или участието на специални сили или използването на специални
ресурси.
„Авария“ е събитие от голям мащаб, което може да възникне от пожар, експлозия, ядрен
инцидент и други в резултат на неконтролируеми събития в хода на дейностите в дадено
предприятие, което води до сериозна опасност за здравето на хората, животните и околната
среда.
Мерките по плана се изпълняват когато цитираните случаи не могат да бъдат овладени
чрез процедурите и със средствата, които са предвидени в действащото законодателство.
1. В плана са посочени:
• мерките и действията, които се предприемат при възникване на неприемлив риск;
• редът за съобщаване между нивата, на които се предприемат мерките;
• действията, които се предприемат за проучване на източника на възникване на риска.
2. Планът влиза в действие, когато:
• няма вероятност рискът да бъде предотвратен, без предприемане на изрични мерки;
• е налице необходимост от спешно установяване на причините, довели до възникването
му;
• е налице бедствие и/или авария, засягаща безопасността на фуражите;
• има вероятност да възникне опастност за здравето и/или живота на животни и/или хора,
консумирали суровини или храни от животински произход, при условие че е възможно рискът
да произтича от фуражите, с които се хранят животните.
3. Планът е изготвен на основание чл. 115 от Регламент (ЕС) 2017/625 и на следната
нормативна база:
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• Закон за фуражите;
• Закон за ветеринарномедицинската дейност;
• Закон за управление на агрохранителната верига;
• Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (обн., ДВ, бр. 84 от
2006 г.);
• Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.);
• Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение (обн., ДВ, бр.20 от
2003 г.);
• Наредба № 1 от 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с
медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им (обн., ДВ, бр.26 от
2014 г.);
• Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния
контрол относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се
гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата
относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията
и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) №
396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС)
2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и
2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета
(Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95 от 7 април 2017 г.);
• Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на
общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на
Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно
безопасността на храните (OB L 31 от 1 февруари 2002 г.);
• Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на
изискванията за хигиена на фуражите (OB L 35 от 8 февруари 2005 г.);
• Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно добавки за
използване при храненето на животните (OB L 268 от 18 октомври 2003 г.);
• Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията относно временното засилване на
официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от
някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) №
884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ L 277/89 от 26
октомври 2019 г.)
• Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на
пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския
парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на
Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета,
както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229 от 1.9.2009 г.);
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• Регламент (ЕС) № 2015/786 на Комисията за определяне на критерии за приемане на
методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни,
предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125/10 от 21
май 2015 г.);
• Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията за определяне на методите за вземане на проби
и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (OB L 54 от 26 февруари 2009 г.);
• Регламент (ЕС) 2017/1017 на Комисията от 15 юни 2017 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (OB L 159 от 21 юни 2017
г.);
• Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично
модифицираните храни и фуражи (OB L 268 от 18 октомври 2003 г.);
• Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на съвета относно
проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на
храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменение на Директива 2001/18/ЕО
(OB L 268 от 18 октомври 2003 г.);
• Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(Регламент за страничните животински продукти) (OB L 300 от 14 ноември 2009 г.);
• Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични
животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за
прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули,
освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 054,
26 феврури 2011 г.);
• Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии (OB L 147 от 31 май 2001 г.);
• Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г., приета с
Решение № 505 на Министерския съвет от 2018 г.
4. Административни органи в държавата, които имат отношение към разрешаване на
кризи, свързани с фуражи:
➢ Министерство на земеделието, храните и горите, чрез дирекция „Политики по
агрохранителната верига” и чрез Националното звено за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF), Системата за административна помощ и
сътрудничество (ААС) и Системата за измамите с храни (FF) – Приложение № 1.
Приложение № 1
Национално звено за контакт – дирекция „Политики по агрохранителната верига”,
Министерство на земеделието, храните и горите:
Име,
фамилия

Длъжност

e-mail

Стационарен
телефон

Мобилен
телефон

Факс

Нели

Държавен

NMancheva@mzh.

+359 2 985 11

+359 884 600

+359 2 980
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Манчева

експерт

government.bg

210
+359 2 985 11
162

410

12 10

Д-р Иван
Генчев

Главен
експерт

IGenchev@mzh.go
venment.bg

+359 2 985 11
358

+359 887 387
168

+359 2 980
12 10

Сергей
Попович

Младши
експерт

SPopovich@mzh.g
overnment.bg

+359 2 985 11
696

+359 877 518
652

+359 2 980
12 10

➢ Областният управител осъществяващ дейност на територията, на която има вероятност да
възникне съмнение, постъпи сигнал или има доказателство за сериозен и неприемлив риск
свързан с фуражи.
➢ Българска агенция по безопасност на храните чрез:
- дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ – на централно
и на областно ниво чрез звената за контакт по системата RASFF, AAC, FF, в частта за фуражи –
Приложение № 2.
Приложение № 2
Компетентно звено за контакт – дирекция „Контрол на фуражите и страничните
животински продукти“ при ЦУ на БАБХ:
Име, презиме,
Стационарен
Мобилен
Длъжност
Е-mail
фамилия
телефон
телефон
зооинж. Пенка
директор на
+359 2 915 98
Георгиева Маневаp_maneva@bfsa.bg
+359 882 469 066
дирекция
95
Кънева
инж. Ренета
Димитрова Пенова

главен
експерт

r_penova@bfsa.bg

+359 2 915 98
96

+359 882 469 374

- дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти” и
съответния отдел в областните дирекции по безопасност на храните, когато животни са
хранени с фураж, който не отговаря на изискванията за безопасност – Приложение № 3.
Приложение № 3
Регионални звена за контакт – сектор „Фуражи“, отдел „Здравеопазване на
животните“ при ОДБХ с изключение на ОДБХ Разград – отдел „Растителна защита“:
Име, презиме,
Стационарен
Мобилен
ОДБХ
Длъжност
Е-mail
фамилия
телефон
телефон

1.

Благоевград

инж. Сашка Илиева
Скендерска

гл.
инспектор

s_skenderska
@bfsa.bg

+359 73 882
073

+359 884 676
739

д-р Мария
Георгиева
Паликарска

ст.
инспектор

m_palakarska
@bfsa.bg

+35973 882
073

+359 887 871
377
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Бургас

Варна

Велико
Търново

Видин

Враца

Габрово

Добрич

Кърджали

Кюстендил

д-р Славей
Димитров Будуров
инж. Ангел Иванов
Пляков

гл.
инспектор

s_budurov@bf
sa.bg
a_plyakov@bf
sa.bg

+359 56 813
280
+359 56 813
280

+359 884 331
730
+359 887
002 735

гл.
инспектор

mb_mihaleva
@bfsa.bg

+359 56 813
280

+359 895 483
808

гл.
инсппектор

s_naydenova@
bfsa.bg

-

+359 876 217
360

инспектор

b_romanova@
bfsa.bg

-

+359 879 125
996

гл. експерт

m_dimitrova@
bfsa.bg

-

+359 889 305
870

гл.
инспектор
гл.
инспектор

y_genev@bfsa
.bg
angel_a@bfsa.
bg

+359 94 601
596

+359 882 469
766
+359 887 268
237

инспектор

v_pekova@bfs
a.bg

+359 94 601
593

+359 879 497
480

гл.
инспектор

r_komitska@b
fsa.bg

+359 875 152
635

+359 889 469
150

Д-р Силвия Колева
Кечеджиева

гл.
инспектор

s_kechedjieva
@bfsa.bg

д-р Свилен
Стефанов Косев
д-р Атанас Митков
Атанасов
зооинж. Иван
Петров Тодоров
д-р Дияна Стоянова
Бекярова

ст.
инспектор

гл.
инспектор
гл.
инспектор

s_kosev@bfsa.
bg
atanas_a@bfsa
.bg
i_todorov@bfs
a.bg
OVS0803@bfs
a.bg

д-р Мурадие Идриз
Хаджъ

гл.
инспектор

m_hadja@bfsa
.bg

зооинж. Байрям
Сабри Юсеин
д-р Румяна
Захариева Робова
д-р Нели Петрова

ст.
инспектор
ст.
инспектор
гл.

b_yusein@bfs
a.bg
r_robova@bfs
a.bg
n_yovcheva@

зооинж. Мария
Михалева
инж. Силвия
Георгиева
Найденова
зооинж. Бисерка
Августова
Романова
зооинж. Маргарита
Георгиева
Димитрова
д-р Явор Иванов
Генев
д-р Ангел Асенов
Ангелов
д-р Венециана
Венциславова
Пекова
д-р Росица
Илиева Комитска –
Бабушкова

гл. експерт

гл. експерт

-

+359 875 152
635
+359 66 806
537
+359 66 806
537
+359 58 602
476
+359 58 602
476
-

+359 882 569
690
+359 882 569
712
+359 882 569
709
+359 887 271
308
+359 882 469
030
+359 882 908
079
+359 886 721
648
+359 879 497
561
+359 882 469
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ловеч

Монтана

Пазарджик

Йовчева
д-р Мария Иванова
СемерджиеваТанева
д-р Мария
Димитрова
Дойчинова-Лалева

инспектор

bfsa.bg

гл.
инспектор

m_taneva@bfs
a.bg

-

+359 882 569
775

гл.
инспектор

m_doychinova
@bfsa.bg

-

+359 882 569
764

д-р Даниел Иванов
Димитров

гл.
инспектор

daniel_d@bfsa
.bg

+359 96 300
234

+359 882 569
813

гл.
инспектор

d_yordanova@
bfsa.bg

+359 96 300
234

+359 882 569
814

гл.
инспектор

gu_georgiev@
bfsa.bg

+359 886 836
529

гл.
инспектор

v_galabova@b
fsa.bg

+359 96 300
234
+359 34 444
801

гл.
инспектор

z_natov@bfsa.
bg

+359 34 444
801

+359 884 810
719

д-р Йорданка
Драганова Стоева

гл.
инспектор

у_stoeva@bfsa
.bg

+359 76 605
417

д-р Даниел Иванов
Колев

гл.
инспектор

d_kolev@bfsa.
bg

+359 777 82
123

гл. експерт

l_lozarova@bf
sa.bg
z_angelova@b
fsa.bg
i_avreiska@bf
sa.bg
t_benkov@bfs
a.bg

+359 64 802
947
+359 64 823
393

д-р Даниела
Димитрова
Йорданова
д-р Георги
Юлиянов Георгиев
д-р Веска Стойчева
ЛукайчеваГълъбова
д-р Заприн Стоянов
Натов

223

Перник

Плевен

Пловдив

17.

Разград

18.

Русе

Лора Георгиева
Лазарова
д-р Зорница
Боянова Ангелова
д-р Йовка Ранкова
Аврейска
д-р Тодор Бенков
Илиев
д-р Боряна
Тодорова ИлиеваСтоева

гл.
инспектор
гл.
инспектор
гл.
инспектор

-

+359 886 003
501

+359 879 941
134
+359 886 192
907;
+359 882 469
741
+359 887 002
737
+359 882 469
059
+359 884 477
232
+359 887 651
963

инспектор

b_stoeva@bfsa
.bg

-

+359 888 700
129

инж. Надежда
Ганчева Ганева

гл.
инспектор

n_ganeva@bfs
a.bg

+359 84 690
200

+359 882 569
301

д-р Светлин
Станчев Русев
Ренета Георгиева
Слатинска

гл.
инспектор
ст.
инспектор

s_rusev@bfsa.
bg
r_slatinska@bf
sa.bg

+359 84 690
200

+359 882 569
299
+359 887 944
881

-

стр. 7 от 21
 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

Версия 02

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Силистра

Сливен

Смолян

София

Софийска
област

Стара
Загора

Търговище

Хасково

Шумен

Марина
Пенчева
Добрева
Стоянка Василева
Великова
д-р Красимира
Чернева Чернева
зооинж. Митка
Ангелова Енева
д-р Андрей Иванов
Арнаудов
д-р Мария
Анастасова
Маргаритова
д-р Гавраил
Костадинов
Маргаритов
зооинж. Лединка
Стефанова
Василева
зооинж. Кирилка
Константинова
Кадийска
д-р Константин
Марчев Костов
д-р Мариана
Вълкова Георгиева
зооинж. Нели
Костова Рускова
д-р Красимир Радев
Русев
д-р Наталия
Георгиева
Ергеледжиева
д-р Емилия
Атанасова
Баръмова
зооинж.Дора
Михайлова
Ангелова
зооинж.
Стефка Димитрова
Стефанова

гл.
инспектор

m_dobreva@b
fsa.bg

гл.
инспектор
гл.
инспектор
гл.
инспектор
гл.
инспектор

s_velikova@bf
sa.bg
k_cherneva@b
fsa.bg
m_eneva@bfs
a.bg
a_arnaudov@b
fsa.bg

гл.
инспектор

m_margaritova
@bfsa.bg

+359 301 62
502

+359 887 363
397

гл.
инспектор

g_margaritov
@bfsa.bg

+359 301 62
502

+359 882 469
174

гл.
инспектор

ledinka_v@bfs
a.bg

-

+359 887 272
375

гл. експерт

k_kadiyska@b
fsa.bg

+359 721 601
91

+359 882 915
814

гл. експерт

konstantin_k@
bfsa.bg

+359 721 601
91

+359 885 404
705

гл.
инспектор

гл.
инспектор

mariana_g@bf
sa.bg
n_ruskova@bf
sa.bg
k_rusev@bfsa.
bg

+359 42 626
792
+359 42 626
792
+359 601 62
652

+359 889 305
877
+359 884 900
655
+359 882 569
292

гл.
инспектор

n_ergeledzhiev
a@bfsa.bg

+359 601 62
655

+359 882 569
277

гл.
инспектор

e_baramova@
bfsa.bg

-

+359 882 901
129

гл. експерт

dm_angelova
@bfsa.bg

-

0887 845 384

ст.
инспектор

sd_stefanova@
bfsa.bg

-

+359 882 469
015

гл. експерт

-

+359 888 572
646
+359 882 469
585
+359 889 512
309
+359 884 584
280
+359 884 404
519
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Ямбол

28.

д-р Ниязи Халил
Юсуф
зооинж. Райна
Колева Йовчева
д-р Сава Андонов
Митраджиев

гл.
инспектор
гл.
инспектор
гл.
инспектор

n_yusuf@bfsa.
bg
r_yovcheva@b
fsa.bg
s_mitradjiev@
bfsa.bg

+359 46 663
621
+359 46 663
621

+359 882 469
068
+359 887 002
740
+359 885 811
141

- дирекция „Граничен контрол” – чрез граничните контролни пунктове, има отношение
към изпълнението на оперативния план в случай, че се касае за внесени фуражи или храни,
пренасочени за храна на животни;
- дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ - когато кризата
засяга здравето на животните и има опасност да засегне хора след консумация на суровини или
храни от животински произход, добити от засегнати животни;
- дирекция „Контрол на храните” – когато кризата засяга или има опасност да засегне хора
след консумация на суровини или храни от животински произход, добити от засегнати
животни; когато от засегнати животни са добити суровини и/или храни, както и в случай че те
са достигнали краен потребител или кризата е свързана с храни от растителен произход, които
са пренасочени за хранене на животни и са последвали същите ефекти;
- дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти” – когато кризата е
възникнала поради незаконно третиране на животни с ВМП, в нарушение на разпоредбите на
ЗВД и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му, които касаят
задължения на собствениците на животни, събирателни пунктове, кланици, търговци на едро
или дребно с ВМП, на ветеринарни лекари, които обслужват обект, в който се намират
засегнатите животни;
- дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол” – когато кризата е
възникнала поради установяването на остатъци от пестициди над максимално допустимите
граници на откриване на веществото в и върху фуражи;
5. Канали и процедури за обмен на информация
На всяко от посочените в т. 4 административни нива съществува вероятност да възникне
съмнение, постъпи сигнал или има доказателство за сериозен и неприемлив риск, свързан с
фуражи. Обменът на информация се извършва двупосочно по веригата.
Комуникацията се осъществява по телефон, факс, електронна поща, както и чрез директен
контакт. За контакт с директорите на ОДБХ и специализираните структури за
научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност към БАБХ – Приложение № 4.
Приложение № 4
Директори на ОДБХ и специализираните структури за научноизследователска и
лабораторно-диагностична дейност на БАБХ:
ОДБХ и
№
специализиран
Мобилен
по
Директор
E-mail
Факс
и структури на
телефон
ред
БАБХ
1.

Благоевград

д-р Михаил

RVS_01@bfsa.bg

+359 888 696

+359 73 881
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Бащавелов
2.

Бургас

3.

Варна

4.

Велико Търново

5.

Видин

6.

Враца

7.

Габрово

8.

Добрич

9.

Кърджали

10.

Кюстендил

11.

Ловеч

12.

Монтана

13.

Пазарджик

14.

Перник

15.

Плевен

16.

Пловдив

17.

Разград

18.

Русе

19.

Силистра

20.

Сливен

Любимка
Петрова
Вълкова
д-р Златина
Димова
д-р Магдалена
Маринова
Димитрова
д-р Адриян
Данков
д-р Милчо
Костурков
д-р Светослав
Спасов
д-р Анелия
Андонова
д-р Георги
Грозев
инж. Стоян
Саев
д-р Росен
Федерчев
д-р Герго
Гергов
д-р Петко
Митев
д-р Елза
Драгомирова
д-р Иван
Йорданов
д-р Чавдар
Чавдаров
д-р Илиян
Драмалиев
д-р Георги
Дяков
д-р Себахтин
Халид
д-р Пламен

936

076

RVS_02@bfsa.bg

+359 886 860
851

+359 56 813
281

RVS_03@bfsa.bg

+359 876 217
259

+359 52 655
801

RVS_04@bfsa.bg

+359 882 469
759

+359 62 603
159

RVS_05@bfsa.bg

+359 882 469
072

+359 94 601
588

RVS_06@bfsa.bg

+359 885 029
212

+359 92 665
603

+359 889 230
660
+359 58 602
053
+359 885 453
594
+359 882 343
838

+359 66 801
779
+359 888 340
635
+359 361 62
531
+359 78 550
637

+359 884 600
436
+359 889 320
079
+359 888 605
857
+359 882 469
383
+359 889 217
513
+359 889 219
134
+359 888 534
467
+359 886 844
946
+359 882 469
727
+359 888 004

+359 68 600
751
+359 96 300
202
+359 34 444
212
+359 76 601
340
+359 64 834
021
+359 32 626
318
+359 84 661
304
+359 82 845
439
+359 86 822
256
+359 44 624

022

941

RVS_07@bfsa.bg
RVS_08@ bfsa.bg
RVS_09@bfsa.bg
RVS_10@bfsa.bg
RVS_11@bfsa.bg
RVS_12@bfsa.bg
RVS_13@bfsa.bg
RVS_14@bfsa.bg
RVS_15@bfsa.bg
RVS_16@bfsa.bg
RVS_17@bfsa.bg
RVS_18@bfsa.bg
RVS_19@bfsa.bg
RVS_20@bfsa.bg

Пенчев
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21.

Смолян

22.

София

23.

Софийска област

24.

Стара Загора

25.

Търговище

26.

Хасково

27.

Шумен

28.

Ямбол

29.

30

31.

32.

33.

34

Дирекция
„Здравеопазнаве
и хуманно
отношение към
животните“
Дирекция
„Контрол на
фуражите и
страничните
животински
продукти“
Дирекция
„Контрол на
храните“
Дирекция
„Граничен
контрол”
Дирекция
“Продукти за
растителна
защита, торове и
контрол”
Дирекция
“Растителна
защита и
контрол на
качеството на
пресни плодове

д-р Сава
Бозуков
д-р Камен
Николов
д-р Леонид
Лавчев
д-р Дамян
Миков
д-р Анелия
Цонева
д-р Георги
Илиев
д-р Катя
Райкинска
д-р Добромир
Димитров

RVS_21@bfsa.bg
RVS_22@bfsa.bg
RVS_23@bfsa.bg
RVS_24@bfsa.bg
RVS_25@bfsa.bg
RVS_26@bfsa.bg
RVS_27@bfsa.bg
RVS_28@ bfsa.bg

+359 886 853
102
+359 888 239
288

+359 882 055
010
+359 887 868
773
+359 885 363
131
+359 886 835
970
+359 885 359
329

+359 301 62
602
+359 2 944
1706
+359 2 858 89
68
+359 42 601
485
+359 601 63
416
+359 38 661
046
+359 54 860
557
+359 46 663
626

-

д-р Георги
Чобанов –
директор на
дирекция

g_chobanov@bfsa.b
g

+359 886 850
569

+359 2 915 98
69

зооинж. Пенка
Манева-Кънева
– директор на
дирекция

p_maneva@bfsa.bg

+359 882 469
066

+359 2 915 98
95

д-р Любомир
Кулински

l_kulinski@bfsa.bg

+359 888 789
829

+359 2 915 98
47

Йорданка
Ичева

y_icheva@bfsa.bg

+ 358 882 469
334

+359 2 915 98
76

Добринка
Павлова

d.pavlova@bfsa.bg

+359 888 672
022

+359 2 917 37
21

Анна Петрова

anna_petrova@bfsa.
bg

+359 887 501
613

+359 2 917 37
33
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и зеленчуци”
35.

ЦОРХВ

36.

НДНИВМИ

37.

ЦЛВСЕЕ

38.

ЦЛКР

39.

ЦЛХИК

40.

ЦЛОЗФ

проф. д-р
Георги
Георгиев, двмн
доц. д-р
Емилия
Иванова, двм
доц. д-р
Тодорка
ЯнковскаСтефанова, двм
г-жа Марияна
Лагинова
инж. Елка
Темелчева
Боряна Нинова

GGeorgiev@mzh.
goverment.bg

+359 2 427 30
56

+359 2 426 05
51

ndrvmi@vetiustbg.com

+359 879 887
007

+359 2 953 05
26

clvce@clvce.eu;
yankovska@clvce.e
u

+359 2 979 10
34

+359 2 979 07
42

clkr@bfsa.bg

-

clctc@bfsa.bg
clozf@bfsa.bg

+359 882 469
093
+359 882 469
628

+359 2 802 47
00
+359 2 812 98
77
+359 2 955 53
01

Когато e необходимо да се извърши лабораторен анализ на проби, се установява контакт и с
лабораториите, посочени в Приложение № 5.
Приложение № 5
Лаборатории, които извършват изпитвания на фуражи за целите на официалния
контрол, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
1. НДНИВМИ – директор – доц. д-р Емилия Иванова, двм
Адрес: гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А;
Тел. +359 2 953 05 26 (централа и приемна);
Електронен адрес: ndrvmi@vetinst-bg.com.
• изследвания за наличие на протеин от животински произход;
• микробиологични изследвания за наличие на салмонела – за ОДБХ София и ОДБХ
Софийска област;
• контролни и подтвърдителни проби от фуражи, потвърждаване и типизиране на
салмонелни изолати от фуражи (НРЛ „Салмонела, кампилобактер, стафилококи и
антимикробна резистентност“)
2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)
– директор – доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм
Адрес: гр. София 1528, ул. Искърско шосе № 5
Тел. +359 2 979 10 34, +359 2 973 14 74;
Електронен адрес: clvce@clvce.eu.
• техногенни гама-емитиращи радионуклиди
3. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – директор – Марияна
Лагинова
Адрес: гр. София 1330, бул. „Никола Мушанов” № 120;
Тел. +359 2 802 47 00;
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Електронен адрес: clkr@bfsa.bg.
• изследвания за Аmbrosia spp.
4. Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – директор –
инж. Елка Темелчева
Адрес: гр. София, 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 120;
Тел. +359 2 812 98 77; +359 882 469 093 (приемна);
Електронен адрес: clctc@bfsa.bg.
• изследвания за пестициди в зърнени продукти – суровини за производство на фуражи (при
вземане на проба на граничен инспекционен пункт);
• изследвания за тежки метали: олово, кадмий, арсен, живак, селен и кобалт.
5. Централна лаборатория за окачествяване на зърното и фуражите (ЦЛОЗФ) –
директор – Боряна Нинова
Адрес: гр. София, 1618, бул. „Братя Бъкстон“ № 37;
Тел. +359 2 423 42 29; +359 2 955 53 01 +359 2 955 91 21;
Eлектронен адрес: clozf@bfsa.bg.
• изследвания за калций, мед, желязо, магнезий, манган, калий, натрий, цинк, фосфор,
уреазна активност;
• влага/сухо вещество;
• суров протеин;
• сурови мазнини;
• сурова пепел;
• хлориди;
• сурови влакнини;
• пепел, неразтворима в солна киселина
6. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Варна
Адрес: гр. Варна 9000, ул. „Софроний Врачански“ № 19;
Тел. +359 52 655801
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Варна, ОДБХ Добрич, ОДБХ
Силистра и ОДБХ Бургас;
• изследвания за ентеробактерии – за ОДБХ Варна, ОДБХ Добрич, ОДБХ Силистра, ОДБХ
Шумен, ОДБХ Разград, ОДБХ Русе, ОДБХ Търговище, ОДБХ Велико Търново, ОДБХ Габрово,
ОДБХ Плевен, ОДБХ Бургас и ОДБХ Ловеч
7. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Шумен
Адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 53;
Тел. +359 54 860 557.
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Шумен, ОДБХ Разград, ОДБХ
Русе, ОДБХ Търговище, ОДБХ Велико Търново, ОДБХ Габрово, ОДБХ Плевен и ОДБХ Ловеч
8. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, 4000 бул. „Марица“ № 86;
Тел. +359 32/626 318.
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Пловдив, ОДБХ Пазарджик и
ОДБХ Перник;
• изследвания за ентеробактерии – за ОДБХ Пловдив, ОДБХ Пазарджик, ОДБХ Перник,
ОДБХ Благоевград и ОДБХ Кюстендил
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9. Отдел „Лабораторни дейности” към ОДБХ Благоевград
Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Кирил Чамишки” № 1;
Тел. +359 73 885 097.
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Благоевград и ОДБХ Кюстендил
10. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Хасково
Адрес: гр. Хасково 6300, бул. „Освобождение“ № 57;
Тел. +359 38/661 049; +359 882 901 120
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Хасково, ОДБХ Кърджали и
ОДБХ Смолян;
• изследвания за ентеробактерии – за ОДБХ Хасково, ОДБХ Кърджали, ОДБХ Смолян,
ОДБХ София и ОДБХ Софийска област
11. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Сливен
Адрес: гр. Сливен, 8800, , ул. „Самуиловско шосе“ , ПК 100;
Тел. +359 38/661 049
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Стара Загора, ОДБХ Ямбол и
ОДБХ Сливен;
• изследвания за ентеробактерии – за ОДБХ Стара Загора, ОДБХ Ямбол и ОДБХ Сливен
12. Отдел „Лабораторни дейности“ към ОДБХ Враца
Адрес: гр. Враца, 8800, ул. Илинден № 1, ПК 3000;
Тел.: 092/665 814, факс: 092/663 946;
Електронен адрес: vse_vr@mail.bg,
• микробиологични изследвания за салмонела – за ОДБХ Враца, ОДБХ Монтана и ОДБХ
Видин;
• микробиологични изследвания за ентеробактерии – за ОДБХ Враца, ОДБХ Монтана и
ОДБХ Видин
13„СЖС България“ ЕООД
Адрес: гр. Варна 9000, кв. „Аспарухово”, ул. „Уилям Фрут“ № 1, ИХА, ет. 7;
• Тел. +359 52/358 090.флуор;
• диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили и недиоксиноподобни
полихлорирани бифенили;
• ГМО
14. „Приморис България“ АД
Адрес: гр. Пловдив 4004, ул. „Братя Бъкстон“ № 134;
Тел. +359 32/218 079.
• изследвания за микотоксини – афлатоксин В1, охратоксин А, зеараленон, фумонизини,
ДОН, Т2 и НТ2 токсини1 - ОДБХ Благоевград, ОДБХ Бургас, ОДБХ Видин, ОДБХ Враца,
ОДБХ Габрово, ОДБХ Кърджали, ОДБХ Кюстендил, ОДБХ Ловеч, ОДБХ Монтана, ОДБХ
Пазарджик, ОДБХ Перник, ОДБХ Пловдив, ОДБХ Разград, ОДБХ Сливен, ОДБХ Смолян,
ОДБХ София, ОДБХ Софийска област, ОДБХ Хасково;
• пестицидни остатъци

Когато се вземе една проба предназначена за анализ по два показателя – микотоксини и остатъци от пестициди,
същата се изпраща за анализ в „Приморис България“ АД съгласно сключено Споразумение между БАБХ и
лабораторията
1
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15. „Районна ветеринарна станция – Русе“ ЕООД
Адрес: гр. София 1407, кв. „Кръстова вада“, ул. „Хага“ № 5
Тел.: +359 89 99 33 018 и +359 89 33 22 017
Електронен адрес: rvs_sofia@abv.bg; tz_rvs@yahoo.com
• количествено определяне на кокцидиостатици;
• количествено определяне на кокцидиостатици, като неизбежен пренос;
• меламин;
• изследвания за микотоксини – афлатоксин В1, охратоксин А, зеараленон, фумонизини,
ДОН, Т2 и НТ2 токсини1 - ОДБХ Варна, ОДБХ Велико Търново, ОДБХ Добрич, ОДБХ Плевен,
ОДБХ Русе, ОДБХ Силистра, ОДБХ Стара Загора, ОДБХ Търговище, ОДБХ Шумен и ОДБХ
Ямбол.
16. AGROLAB LUFA – ITL GmbH, Германия
Адрес: Dr.-Hell-Strasse 6, 24107 Kiel, Germany;
Тел.: +49 (0) 431/1228-0;
Факс: +49 (0) 431/1228-498;
Eлектронен адрес: zentrale@lufa-itl.de.
• скрининг за забранени за влагане лекарствени субстанции, като фуражни добавки;
• скрининг за нерегламентирано влагане на кокцидиостатици във фуражи
17. Eurofins Analytik GmbH, Хамбург
Адрес: Wiertz-Eggert-Jorissen, Neulander Kamp 1, D-21079 Hamburg
Тел: + 49 40 49 2941742;
• количествено определяне на Витамин А и Витамин Д3;
• количествено определяне на активни вещества от ВМП вложени при производството на
медикаментозни фуражи;
• неизбежен пренос на активни вещества от ВМП вложени при производството на
нецелеви фураж, след производството на медикаментозен фураж.
За лабораториите, които са в структурата на БАБХ, при необходимост, спешно се
закупуват липсващи необходими консумативи, след като предварително за това бъде
уведомен директорът на дирекция “Финансово-стопанска дейност”.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
А. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ФУРАЖИ, СОБСТВЕНИЦИ НА
ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
1. Производителите и търговците на фуражи (операторите) са отговорни за качеството и
безопасността на фуражите съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6)
от Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 24 от Закона за фуражите. Те са длъжни да
изготвят, въведат и прилагат система за проследяване на фуражите съгласно чл. 18 от
Регламент (ЕО) № 178/2002, във връзка с чл. 27 от Закона за фуражите. Системата за
проследяване се прилага при възникване на риск, свързан с фуражи.
2. Когато оператор е внесъл, получил, произвел, преработил, обработил, транспортирал,
разпространил фураж или фуражът е изхранван на животни, отглеждани за производство на
храни и е възникнало съмнение или има доказателство, че фуражът представлява сериозен пряк
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или неприемлив риск за здравето на животни и/или хора, в съответствие с разпоредбата на чл.
20 от Регламент (ЕО) № 178/2002, във връзка с чл. 28, т. 1 от Закона за фуражите, същият
информира незабавно, но не по-късно от 24 часа, директора на областната дирекция по
безопасност на храните, на чиято територията се намира рисковия фураж, за предприетите от
него мерки.
3. Едновременно с уведомяването по т. 2, операторът стартира процедурата за блокиране и
изтегляне на фуража от пазара с оглед да се ограничи разпространяването му.
4. Когато фуражът е достигнал до краен потребител (до животновъден обект),
производителят или търговецът по т. 1 информира за причините за изтеглянето на фуража от
пазара, за да може потребителят да предприеме незабавни мерки от своя страна. В случай, че
фуражът е достигнал до множество крайни клиенти, на видно място в обекта за производство
и/или продажба се поставя съобщение или се предприемат действия за уведомление чрез
пресата, за да бъдат приканени потребителите да върнат закупения фураж.
5. В случаите по т. 2, в съответствие с разпоредбата на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002,
във връзка с чл. 28, т. 2, 3 и 4 от Закона за фуражите производителите и търговците на фуражи
са длъжни да:
а) не препятстват сътрудничеството на други лица с компетентния орган, насочено към
предотвратяване, намаляване или отстраняване на възможния риск, произтичащ от фуражите, в
съответствие с приложимите нормативни актове и процедури;
б) оказват съдействие на компетентния орган за предприетите на действия за избягване или
намаляване на риска за здравето на животните или хората;
в) възстановят заплатената от потребителите цена за съответния фураж.
Забележка: Когато обстоятелствата по т. 4 бъдат установени от ветеринарен лекар,
регистриран да следи здравословното състояние на животните в животновъден обект, той
незабавно уведомява директора на ОДБХ, респективно ЦУ на БАБХ. Той предприема мерки в
случай, че фуражът не е под непосредствен контрол на посочените административни органи.
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДБХ
Директорът на ОДБХ определя състава на кризисния щаб за съответния регион.
ОДБХ предприема действия съгласно настоящия оперативен план, когато:
- е постъпил сигнал или информация от собственик на фураж, собственик на животновъден
обект, ветеринарен специалист, отговорен за обекта, както и в резултат на официален контрол;
- сигналът е постъпил от друга ОДБХ или ЦУ на БАБХ.
1. В случай, че фураж, който произхожда от Република България, от друга държава членка
или е внесен от трета държава на територията на Република България, представлява сериозен
пряк или неприемлив риск за здравето на животни, здравето на хората и околната среда, и
рискът не може да бъде предотвратен, отстранен или намален до приемливо ниво чрез
съществуващите законови разпоредби, директорът на ОДБХ без излишно забавяне предприема
една или повече от следните мерки:
а) свиква регионалния кризисен щаб, в чийто състав може да има и лица от регионални
административни органи, извън системата на БАБХ, които притежават нужните знания, умения
и законова компетентност.
Регионалният кризисен щаб:
- идентифицира фуража, определя опасностите и анализира риска;
- проучва източника на възникване на риска;
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- поставя фуража под забрана – спира пускането на пазара и употребата на фуража;
- контролира действията на оператора относно изтеглянето на фуража от пазара;
- контролира конкретните условия за съхранение и реализация за фуража, които е въвел
оператора;
- при необходимост организира вземането на проби за лабораторен анализ;
- разпорежда предприемане на мерки за обезвреждане или унищожаване на фуража;
- предприема административни мерки спрямо производителя или търговеца или собственика
на животните;
- уведомява директора на дирекция КФСЖП за предприетите действия във връзка с кризата;
- съгласува с директора на ОДБХ и изпраща съобщение до компетентното звено за контакт
по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), Системата за
административна помощ и сътрудничество (ААС) и Системата за измамите с храни (FF) в
дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ , ЦУ на БАБХ.
2. Когато обекта, от който произхожда фуражът (произведен, съхраняван и пр.) се намира
извън територията на ОДБХ, на чиято територия е установен рискът, директорът на ОДБХ
съобщава незабавно всички необходими данни на съответната ОДБХ, на чиято територия е
обектът на произход или е разпространен фуражът, с цел провеждане на проучване на място.
3. Директорът на ОДБХ отговаря за организацията и работата на регионалния кризисен щаб.
4. В случай на необходимост и когато са обхванати населени места в цялата държава, със
заповед на изпълнителния директор на БАБХ се формира екип, в който се включват експерти,
инспектори и официални ветеринарни лекари от дирекции „Контрол на фуражите и
страничните животински продукти“, “Здравеопазване и хуманно отношение към животните ”,
“Контрол на храните”, НДНИВМИ и/или други структурни звена на агенцията и извън нея.
5. При провеждане на проучването, регионалният кризисен щаб:
а) изяснява цялостно конкретния случай и неговото развитие;
б) установява дали животни са хранени с опасния фураж;
в) организира вземане на проби от фуража в съответния обект;
г) осъществява връзка с лабораториите и организира правилното транспортиране на взетите
проби по най-бързия начин;
д) привлича допълнително експерти на БАБХ или външни специалисти за участие в
проучването, в случай на необходимост;
е) предприема необходимите спешни оперативни мерки за отстраняване на причините,
довели до възникването на неприемлив риск, както следва:
• извършва обстойна проверка на хигиената на обекта, от който произхожда фуражът –
обекта на добив, преработка, съхранение, транспортиране, продажба или изхранване на
фуража;
• издава писмено предписание за поставяне под забрана на фуражите, за които има
съмнение, че представляват неприемлив риск;
• издава писмени предписания за провеждане на необходимите мероприятия в обектите;
• съставя актове на лицата, допуснали нарушения;
• прави предложение до директора на ОДБХ за издаване на заповед за спиране на част от
дейността или на цялата дейност на обекта, станал причина за възникване на неприемлив риск,
до отстраняването на причините за това.
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ж) на основание на данните от извършеното проучване, резултатите от лабораторните
изследвания и данните от извършените проверки потвърждава или отхвърля случая като
представляващ “неприемлив риск”;
з) изготвя протокол за цялото извършено проучване.
6. Членовете на регионалния кризисен щаб са на разположение в рамките на работния ден, а
при необходимост – в почивните дни се осъществява дежурство.
7. В ОДБХ се съхранява цялата документация от проучването.
8. Директорът на ОДБХ уведомява изпълнителния директор на БАБХ и директора на
дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ за всички случаи, които
представляват сериозен пряк или неприемлив риск за здравето на хората, произтичащ от
фураж, независимо дали се касае за риск, който е предотвратен на територията на съответната
ОДБХ или се е наложило да бъде уведомен директор на друга/и ОДБХ.
9. При настъпили промени на служители, телефонни номера и друга информация е
необходимо Регионалните оперативни планове за действие при извънредни ситуации, които
произтичат от фуражи и приложенията към тях да бъдат актуализирани.
10. При настъпили промени на служители, телефонни номера и друга информация от
Приложение 3 и Приложение 4 към Оперативния план за действие при извънредни ситуации,
които произтичат от фуражи е необходимо актуалните данни да бъдат предоставени до
дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“.
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦУ НА БАБХ
Изпълнителният директор на БАБХ може да бъде информиран за спешен случай, свързан с
фураж, чрез Националното звено за контакт на RASFF, AAC и FF в МЗХГ или от регионална
структура на БАБХ, както и по друг начин.
1. Изпълнителният директор на БАБХ се уведомява за спешен случай, свързан с фураж
разпространен чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи от Компетентното
звено за контакт на RASFF, AAC и FF в дирекция „Контрол на фуражите и страничните
животински продукти“ или от регионална структура на БАБХ, както и по друг начин.
2. Изпълнителният директор на БАБХ, чрез дирекция КФСЖП, при получаване на
информация от директор на ОДБХ за случай, представляващ сериозен пряк или неприемлив
риск за здравето на животни или хора, произтичащ от фураж, който е реализиран на
територията на друга държава членка, както и когато фураж е изнесен в трета държава,
предприема една или повече от следните мерки:
а) свиква постоянния кризисен щаб в БАБХ, посочен в Приложение № 6;
Приложение № 6
Постоянен кризисен щаб в БАБХ за фуражи
д-р Николай Лилов – главен директор на главна дирекция “Верификация на официалния
контрол” при ЦУ на БАБХ
Тел. +359 2/915 98 71;
Факс: +359 2/ 954 95 93;
Eлектронен адрес: n_lilov@bfsa.bg;
Адрес: БАБХ, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15A
д-р Георги Чобанов – директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните“
Тел. +359 2/915 98 69 ;
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Eлектронен адрес: g_chobanov@bfsa.bg;
Адрес: БАБХ, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15A
зооинж. Пенка Манева-Кънева – директор на дирекция „Контрол на фуражите и
страничните животински продукти“
Тел: +359 882 469 066;
Адрес: БАБХ, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15A
Eлектронен адрес: p_maneva@bfsa.bg
проф. д-р Георги Георгиев, двмн – директор на Центъра за оценка на риска по
хранителната верига
Tел. +359 2 427 30 56;
Eлектронен адрес: GGeorgiev@mzh.goverment.bg;
Адрес: Център за оценка на риска по хранителната верига, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №
136;
д-р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните ”
Тел. +359 2/915 98 47;
Eлектронен адрес: l_kulinski@bfsa.bg;
Адрес: БАБХ, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15A
доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм – директор на ЦЛВСЕЕ
Тел. +359 2 979 10 34, +359 2 979 07 42;
Електронен адрес: clvce@clvce.eu; yankovska@clvce.eu
Адрес: БАБХ, гр. София, ул. „Искърско шосе” № 5
доц. д-р Емилия Иванова, двм – директор на Национален диагностичен
научноизследователски ветеринарномедицински институт
Тел. +359 2/952 39 03;
Електронен адрес: ndrvmi@vetinst-bg.com;
Адрес: БАБХ, гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков” № 15A
б) уведомява министъра на земеделието, храните и горите за предприетите мерки, когато
това се налага;
в) уведомява министъра на здравеопазването, когато е необходимо;
г) уведомява обществеността, чрез средствата за масова информация, когато фураж, който
представлява неприемлив риск е разпространен до много крайни получатели и липсва друга
възможност за спешното им информиране;
д) изпраща съобщение до Националното звено за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF), Системата за административна помощ и
сътрудничество (ААС) и Системата за измамите с храни (FF) в МЗХГ, когато това се налага
при спазване изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30
септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за
управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент
за IМSOC“);
е) уведомява компетентните органи на държавите членки за предприемане на необходимите
мерки, в случай че партидата е реализирана на територията на друга/и държави членки;
ж) уведомява компетентните органи на трети държави, в случай че партидата е изнесена в
трета държава;
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з) официално информира Европейската комисия в случай на необходимост от
предприемане на спешни мерки;
и) уведомява браншовите асоциации, при необходимост;
к) публикува на електронната страницата на БАБХ ежедневна информация;
л) всяка друга подходяща мярка.
2. Всички действия по т. 1 се предприемат при стриктно спазване принципите на
прозрачност, като следва да се прилага и стратегия за обмен на информация.
3. Постоянният кризисен щаб в БАБХ:
а) отговаря за събирането и оценката на цялата информация и за намиране на възможности
за най-ефективно и бързо предотвратяване, отстраняване или намаляване до приемливо ниво на
риска, възникнал от фуражи;
б) може да иска съдействие от всяко ведомство, организация или предприятие, чийто
професионален опит смята за необходим за ефективното управление на кризата;
в) информира обществеността за рисковете и за предприетите мерки;
г) събира, обобщава и анализира информацията от регионалните кризисни центрове;
д) осъществява връзка със съответните референтни лаборатории;
е) поддържа връзка с Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазването на
животните и Европейския орган по безопасност на храните;
ж) поддържа връзка със собственици на обекти, в които са произведени, съхранявани,
предлагани фуражи или изхранвани фуражи.
4. Членовете на постоянния кризисен щаб в БАБХ са на разположение в рамките на работния
ден, а при необходимост в почивните дни се осъществява дежурство.
5. В случаите когато фуражи са напуснали територията на България, постоянният кризисен
щаб предоставя пълна информация и оказва научна и техническа помощ на сформираното
кризисно звено на Европейската комисия, държавата членка или третата държава.
6. Постоянният кризисен щаб в БАБХ се свиква по преценка на изпълнителния директор на
БАБХ и в случаите, в които фуражи са напуснали територията на държавата или съществува
необходимост от предприемане на национални мерки.
Г. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Финансовото обезпечаване на персонала на ОДБХ и служителите на ЦУ на БАБХ се
осъществява ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите чрез
субсидия (трансфери) от републиканския бюджет.
Д. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗАИМОВРЪЗКИ
Информация или уведомление за възникнал риск може да постъпи от:
• всички нива на организационната структура на БАБХ;
• производител, търговец на фуражи или собственик на животновъден обект (операторите
във фуражния сектор);
• националното звено за контакт по системата RASFF в МЗХГ;
• Министерство на здравеопазването;
• Областния управител на съответната област при възникнали бедствия и аварии.
Движението на информацията/уведомяването се извършва двупосочно по веригата.

стр. 20 от 21
 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

Версия 02
Е. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ БАБХ, ЧРЕЗ ОДБХ СПРЯМО
ОПЕРАТОРИТЕ В СЕКТОРА НА ФУРАЖИТЕ, ПРИ ЛАБОРАТОРНО УСТАНОВЕНИ
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА
ФУРАЖИТЕ
Спазва се Стандартна оперативна процедура „Процедура за действие при констатиране на
несъответствие от получени резултати от анализи на проби взети при официален контрол на
фуражи“, СОП 8-13, Версия: 01, утвърдена със Заповед РД 11-517/29.04.2013 г. на
изпълнителния директор на БАБХ, като се извършва също така анализ и оценка на риска.
Действията, които са необходимо да бъдат предприети и комуникацията която е необходимо да
бъде осъществена с цел предотвратяване, разпространението на небезопасния фураж се
извършват съобразно настоящия оперативен план за действие при кризи.
Ж. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА С ЦЕЛ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕ, УСТАНОВЕНО
ПРИ ЖИВОТНИ ИЛИ ХОРА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО ИМ, КОЕТО НЕ Е СВЪРЗАНО
ПРЯКО С ФУРАЖИТЕ
Спазват се въведените мерки от компетентните ведомства – Министерство на
здравеопазването, в случай че заболяването засяга човека; Министерство на земеделието,
храните и горите чрез Българска агенция по безопасност на храните, в случай че заболяването
засяга животните и Министерство на околната среда и водите, в случай че е застрашено
опазването на околната среда на Република България.
Актуална информация се поддържа на официалните страници на посочените по-гори
ведомства.
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