ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА КООРДИНАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ”
ЗА ПЕРИОДА 01.09-30.09.2016 г.
I.
Информация за дейностите по стартирани процедури за износ на животни, продукти от животински и
неживотински произход, и фуражи в трети страни.
За месец септември са изготвени и изпратени общо два ветеринарни сертификата за износ на български продукти за трети страни
за евентуално одобрение. Изпратени са два попълнени въпросника по отношение износ на български продукти за трети страни.
№

ДЪРЖАВА

ОТНОСНО

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Съединени Американски
Щати (САЩ)

Пшеница

2

Китайска Народна
Република (КНР)

Комбинирани фуражи

3

Република Армения

Ветеринарен сертификат за
свинско месо

4

Република
Албания

Ветеринарен сертификат за
птиче месо

През м. септември 2016 г. е изпратен попълнен въпросник за изготвяне на оценка
на риска за износ на пшеница за САЩ.
Процедурата за одобрение към момента не е приключила.
През м. септември 2016 г. е изпратен попълнен въпросник за изготвяне оценка на
риска за износ на комбинирани фуражи за КНР.
Процедурата за одобрение към момента не е приключила.
През м. март 2016 г. е отправено запитване до Компетентния орган в Р. Армения
относно условията за внос на свинско месо. През м. юни 2016 г. в БАБХ постъпва
Грама с информация за изискванията при внос на свинско месо в Р. Армения.
Изготвен е модел на ветеринарен сертификат, който е изпратен за евентуално
одобрение от КО в Р. Армения.
През м. септември 2016 г. по електронен път БАБХ отправя запитване до
Компетентния орган на Р. Албания относно модела на ветеринарен сертификат за
осъществяване износ на птиче месо. Полученият сертификат е преведен и
изпратен за евентуално одобрение от КО на Р. Албания.

Дейности по стартирани проекти за месец септември 2016 г.

II.
№
1

ПРОЕКТ

ДЕЙНОСТ

“Изграждане и укрепване на
капацитета на Националната
Агенция по храните на Грузия
за оценка и управление на
риска“

Подписване на работен план между България-САЩ-Грузия, състоял се на официална церемония в гр. Тбилиси,
Грузия на 26 септември 2016 г. и стартиране изпълнението на дейност 1 „Оценка на административния
капацитет на Националната Агенция по храните на Грузия от проекта на тема “Изграждане и укрепване на
капацитета на Националната Агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“- координиране
на първа визита от екип експерти на БАБХ в Грузия; Дейности по осигуряване на публичност:
http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/1724/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%8
0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8

1

„Организация и изпълнение на
дейности за обучение по
контрол на движението на
кучета и котки“

2

III.


Координиране и кореспонденция относно участието на експерти от БАБХ, в качеството им на лектори, в Покана
за участие в търг „Организация и изпълнение на дейности за обучение по контрол на движението на кучета и
котки“ в рамките на инициативата BTSF.

Проведени работни срещи и официални посещения
На 16 септември 2016 г. в сградата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се състоя среща между
представители на Генералната Администрация за Надзор на Качеството, Инспекция и Карантина на Китайска Народна
Република (КНР) и представители на Българска агенция по безопасност на храните. Повод за визитата на официалната
делегация от КНР в Р. България е подписване на Протокол за износ на млечни продукти от Р. България за КНР.



През м. септември се състоя работна среща с търговското аташе на Република България за Република Виетнам във връзка с
обсъждане на въпроси, свързани със стартирани процедури за износ на животни и продукти от животински и
неживотински произход за Република Виетнам.



Участие в 16-та сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.
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