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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 04.07-08.07.2016 г.

За периода 04.07-08.07.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
 Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-496бр.
 Брой несъответствия - 107 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-327 бр.
 Брой несъответствия-37 бр.
 Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 141 бр.
 Брой несъответствия-29 бр.
 Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-175 бр.
 Проверки съвместно с Фонд Земеделие-2
 Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-3 бр.
 Издадени справки на земеделски производители-233бр.
 Издадени паспорти за ЕПЖ-1902 бр.
 Издадени паспорти за ЕК-50 бр.
 Проверки на пътя-1 бр.
 Конфискувани животни-3 бр.
 Отговори на жалби/сигнали-42 бр.
По отношение на заболяването заразен нодуларен дерматит, продължава вземането на
кръвни проби, убиването и загробването на животните, изготвяне на актовете за
обезщетяване на животните, справки и доклади до ЦУ на БАБХ.
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.
Експерти от дирекцията участваха в проверка в гр. Годеч. Експерт участваше в семинаробучение на тема “Диви животни” в Минск. Имаше участие на експерти в убиването и
загробването на ЕПЖ в с. Балша, София.
Обобщи се и се изпрати до МЗХ годишния доклад за кучетата.

В периода от 04.07. – 08.07.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха 56
проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други оператори
в сектора, от които:
- 41 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 6 разследващи проверки (6 разследващи проверки във връзка с получени
несъответстващи резултати от лабораторни анализи на проби от фуражи) и 9 последващи
проверки за изпълнение на дадени предписания.
При осъществения в периода контрол са взети 9 проби от фуражи, за да се направи чрез
лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в областта
на фуражите.
При извършените проверки, във връзка с установените несъответствия, са дадени 11 бр.
предписания.
Забранените от ОДБХ Пазарджик количества фуражни добавки (920 кг.), във връзка с
нотификация за информация 2016.0662, разпространена чрез Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF), са унищожени.
Издадени са общо 13 сертификата за износ на фуражи, като 5 от тях са за износ на фуражни
добавки, 1 - за износ на екструдирана суха храна за домашни любимци и 7 – за износ на
допълващи фуражи, съответно от ОДБХ Пазарджик, ОДБХ Габрово и ОДБХ Кюстендил.
През отчетния период е изготвен Доклад относно предприетите действия в сектор “Фуражи” при
Българска агенция по безопасност на храните, за периода 01.04. – 30.06.2016 г., имащи
отношение към функционирането на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи
(RASFF) и отчет за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Издадени са 5 сертификата за регистрация на фуражи за износ за трети държави, от които 1 бр. –
за добри производствени практики и 4 бр. за произход и свободна продажба на фуражни
добавки.
Работи се по въпросник, предоставен от китайския компетентен орган за одобряване на
оператори, които желаят да изнасят комбинирани фуражи за Китайската Народна Република.
Извършва се анализиране и обобщаване на данните за извършения официален контрол в сектор
„Фуражи” в Република България в периода от 01.04 – 30.06.2016 г. и отчет за периода 01.01 –
30.06.2016 г.
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.
Извършва се ежедневен преглед на нотификациите, разпространявани чрез Системата за
бързо предупреждение за храни и фуражи, отнасящи се за фуражи. За отчетния период няма
нотификации в сектор „Фуражи“, по които България да е засегната държава.
За периода няма неприключени/просрочени преписки.

