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Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 26.09-30.09.2016 г.

За периода 26.09-30.09.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-300 бр.
• Брой несъответствия - 60 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-242 бр.
• Брой несъответствия-42 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 92 бр.
• Брой несъответствия-7 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-79 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-99
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-0 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-286 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-1745 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-32
• Проверки на пътя-0 бр.
• Конфискувани животни-0 бр.
• Отговори на жалби/сигнали-14 бр.
• Издадени сертификати и ветеринарномедицински свидетелства-85 бр.
Експертите от дирекция ЗХОЖКФ са изцяло ангажирани с подготовката за
предстоящата мисия за идентификация на еднокопитни животни, изготвят се писма, справки,
обобщаване на данни и служебни командировки. Стартираха 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 работна група в МЗХ за разработване на проект
на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
• участие на експерт от дирекцията в проверка на ОДБХ Габрово.

• участие на експерт от дирекцията в обучение проведено от Института по публична
администрация в гр. София, във връзка с председателството на Р България през 2018 г.
В периода от 26.09. – 30.09.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ
извършиха 188 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на
други оператори в сектора, от които:
- 179 планови проверки в изпълнение на Рамков план и
- 9 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
мерки:

При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните

Общ брой издадени предписания – 182 бр.;
Акт за установено административно нарушение – 1 бр.;
Актът за установено административно нарушение, съставен от ОДБХ Варна е във
връзка с установено при лабораторен анализ наличие на неразрешени за влагане лекарствени
субстанции в комбиниран фураж.
Акт за забрана – 2 бр.
Актът за забрана съставен от ОДБХ Пазарджик е на оператор търгуващ с фуражи.
Забраната е във връзка с установено количество на 8 броя чували по 40 кг. фуражна суровина
пшеница - които не са етикетирани съгласно изискванията.
Актът за забрана съставен от ОДБХ Плевен на производител на фуражна суровина –
пшенични трици. Забраната е във връзка с установено количество пакетирани пшенични
трици, етикетирани, но без ясно и четливо обозначение на партидния № и на срока на
годност.

При осъществения в периода контрол са взети 25 проби от фуражи, за да се направи
чрез лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в
областта на фуражите.
Извършени са 5 одитa съответно на
− 3 бр. на производител на фуражни суровини от ОДБХ Хасково, ОДБХ Кюстендил и
ОДБХ Велико Търново;
− 2 бр. на производители на комбинирани фуражи от ОДБХ София и ОДБХ Сливен.
Издадени са общо 11 сертификата за износ на фуражи в трети държави, съответно: 8
сертификата за износ на фуражни добавки от ОДБХ Пазарджик, 1 сертификата за износ на
слънчогледов шрот от ОДБХ Видин и 2 сертификата за износ на високо протеинов
слънчогледов шрот от ОДБХ Враца.
Обработена е информацията на водените в ОДБХ регистри на оператори във фуражния
сектор и е извършена актуализация на водените национални регистри по Закона за фуражите и
същите са предоставени за публикуване на интернет страницата 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.
Във връзка с проект на документ за изменение на Приложение IV към Регламент (ЕО) №
999/2001, беше извършен анализ на същия и е изготвено предложение до Европейската комисия
за включване на разпоредби в текста свързани с т.нар. „търговци на хартия“ на преработени

животински протеини, които не пристигат до местоназначението, а се изнасят директно към
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 нотификации в сектор „Фуражи“, по които България да е засегната държава.
В изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредбата за условията и реда за
изграждане на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България е
изготвен доклад до заместник-министъра на земеделието и храните за предприетите действия в
сектор “Фуражи” при Българска агенция по безопасност по храните в периода 01.07. –
30.09.2016 г.
На 28.09.2016 г. в гр. София експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в
обучение на тема: „Практически аспекти на Председателството на Съвета на ЕС“, организирано
от Института по публична администрация, във връзка с подготовката на Българското
председателство през 2018 г..
На 28.09.2016 г. в гр. София експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в Кръгла
маса на тема: „Представяне на проект за „Национална програма за рационална употреба на
антибиотиците и надзор на антимикробната резистентност (АМР) в България”.
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.

