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Българска агенция по безопасност на храните

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение
към животните и контрол на фуражите" за периода 10.10-14.10.2016 г.

За периода 10.10-14.10.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-517 бр.
• Брой несъответствия – 398 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-440 бр.
• Брой несъответствия-37 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните –
206 бр.
• Брой несъответствия-36 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-105 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-105 бр.
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-37 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-133 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-2780 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-54 бр.
• Проверки на пътя-5 бр.
• Конфискувани животни-12 бр.
• Отговори на жалби/сигнали-32бр.
• Издадени сертификати и ветеринарномедицински свидетелства-178 бр.
През изминалата седмица експерти от дирекцията участваха в работно съвещание с
началник отделите по здравеопазване на животните и отговорниците по ВМП в гр. Стара
Загора. В Тракийски Университет експерт от дирекцията взе участие в среща на тема
“Национална кампания за овладяване на популацията на безстопанствените животни”,
съвместно с БВС и НПО. Ежедневно се изготвят отговори на писма, справки, обобщаване
на данни и служебни командировки. По данни на ОДБХ проверките по кръстосано
съответствие приключиха.
Изпълняват се и други текущи задачи свързани с функционалните задължения на
дирекцията –актуализация на регистри и въвеждане на данни в системата ВетИС, издаване
на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни, издаване на
сертификати, издаване на лицензи за превоз на животни, 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, вземане на млечни проби, проверки на
животновъдни обекти съгласно Заповед РД 11-1826/30.09.2016 г., диференциално
изследване за туберкулоза и много други дейности.

В периода от 10.10 – 14.10.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ
извършиха 88 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и
на други оператори в сектора, от които:
- 77 планови проверки в изпълнение на Рамков план и
9 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и
2 разследващи проверки във връзка с нотификация за предупреждение
2016.1369 относно установено съдържание на диоксиноподобни полихлорирани
бифенили и недиоксиноподобни полихлорирани бифенили в смес, вложена в
производството на фуражни премикси. Проверката е извършена от ОДБХ София град.
Извършена е и 1 проверка, от ОДБХ Добрич, във връзка с несъответстващ резултат от
лабораторен анализ на проба от фураж.
При проверките, във връзка с установените несъответствия, са издадени 41 бр.
предписания.
При осъществения в периода контрол са взети 50 проби от фуражи, за да се направи
чрез лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството
в областта на фуражите.
Извършени са 6 одитa на производители на комбинирани фуражи, фуражни
суровини, съответно от ОДБХ Пазарджик – 2 бр., ОДБХ Пловдив – 1 бр., ОДБХ Ловеч – 2
бр. и ОДБХ Кюстендил – 1 бр.
Издадени са общо 22 ветеринарни сертификата за износ на фуражи в трети
държави, съответно 11 сертификата за износ на фуражни добавки от ОДБХ Пазарджик, 6
сертификата за износ на паспал от царевичен глутен от ОДБХ Разград, 4 сертификата за
износ на високопротеинов слънчогледов шрот от ОДБХ Враца и 5 сертификата за износ на
допълващи фуражи от ОДБХ Кюстендил.
Работи се по превода на български език на проекта на регламента за официалния
контрол. На 8.11.2016 г. предстои заседание на юрист лингвистите на Съвета на ЕС, на
което ще бъдат обсъдени бележките направени от Република България.
Изпратен е до всички ОДБХ двустранно договорения сертификат за износ на
дикалциев и монокалциев фосфат между Република България и Алжир. След
мотивираните аргументи от страна на Република България, изразени от БАБХ в
двустранния сертификат са включени анализите за радиоактивност само за цезий 134 и
цезий 137. Сертификатът за износ на дикалциев и монокалциев фосфат е публикуван на
интернет страницата на БАБХ.
Във връзка с изпратена информация от Република България чрез БАБХ е
актуализирана информацията на интернет страницата на Федералната служба по
ветеринарен и фитосанитарен контрол в Регистъра на фирмите и лицата, извършващи
производство, преработка и/или съхранение на стоки, подлежащи на митнически контрол,
които влизат на митническата територия на Митническия съюз (Регистър на
предприятията от трети страни) по отношение на българските оператори одобрени за износ
на фуражи към Руската федерация.
Проведена е среща с браншовите организации за обсъждане на проект на регламент
за употребата на препарат от формалдехид при обработка на фуражи замърсени със
Salmonella spp.
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Създадена е организация за подготовка на заседанието на Постоянния комитет
за растенията, животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“, което се
проведе на 13 и 14.10.2016 г. в Брюксел, Белгия. В тази връзка експерт в отдел “Контрол на
фуражите” извърши преглед на документите, които са изпратени от ЕК и са изпратени за
становище до всички заинтересовани страни. Изготвени са Указания за заседанието, които
са съгласувани в съответствие с разпоредбите на ПМС № 85/2007 г.
Изготвен е доклад от проведеното заседание на Постоянния комитет за растенията,
животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“, провело се на 13 и
14.10.2016 г. в Брюксел, Белгия, в което участва експерт в отдел “Контрол на фуражите”.
Експерт от отдел „Контрол на фуражите“ изготви информация за заседанието на
Главните ветеринарни служители, което се проведе на 11 и 12.10.2016 г., свързана с
употребата на насекомите при храненето на животните и проекта на регламента за
официалния контрол.
Извършва се ежедневен преглед на нотификациите, разпространявани чрез Системата
за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), отнасящи се за фуражи. За отчетния
период България да е засегната по една нотификация в сектор „Фуражи“, а именно –
нотификация за предупреждение 2016.1369-fup 2 относно установено съдържание над
максимално допустимите стойности на диоксиноподобни полихлорирани бифенили и
недиоксиноподобни полихлорирани бифенили в смес, вложена в производството на
премикси. От ОДБХ София град е извършена разследваща проверка на българския
оператор, който е закупил част от нотифицирания премикс. В съответствие с изискванията
на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 е извършена пълна проследяемост на
нотифицирания продукт, в тясно сътрудничество между Компетентния орган и оператора.
При извършеното разследване беше установено, че цялото закупено количество от
несъответстващия премикс – 1 000 кг. е налично в склада на оператора. На същото е
наложена забрана, докато операторът вземе решение за предприемане на действия за
връщане на продукта. Резултатите от разследващата проверка са изпратени до ЕК и
същите са валидирани.

