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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ:
/Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ/

ИНСТРУКЦИЯ
За контрол на пратки дребни преживни животни предназначени за износ за
Република Турция осъществяван от официалните ветеринарни лекари отговорни
за здравеопазването на животните
Настоящата инструкция има за цел да подпомогне извършвания официален
ветеринарен контрол, осъществяван от официалните ветеринарни лекари, отговорни за
здравеопазването на животните на територията на съответната община при извършване
на контрол и издаване на ветеринарномедицински документи за подготвени пратки от
дребни преживни животни, с произход Република България, предназначени за износ за
Република Турция, във връзка с поетите ангажименти от Р.България за разрешаване на
износа.
Списъка с карантинните депа, които са одобрени за износ за Р.Турция и
одобрените двустранно бланки - образци на здравни ветеринарни сертификати, са
публикувани на интернет страницата
на Българската агенция по безопасност на
храните/БАБХ/ на адрес: www.babh.government.bg
Одобрение и регистрация на карантинни депа за износ на дребни преживни
животни
Одобрението и регистрацията на карантинните депа за износ на дребни
преживни животни за Р.Турция, се извършва по реда на Наредба № 17 от 17.11.2005
г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за
износ на едри и дребни преживни животни, обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от
29.11.2005 г.
На основание на постигната договореност списъкът с карантинните депа се
изпраща за одобрение на Министерството на храните, земеделието и животновъдството
на Република Турция по договорена форма. В списъка се посочва собственика на
карантинното депо, регистрационен номер, адрес на карантинното депо, трите имена,
личния щемпел и спесимент на подписа на официалния ветеринарен лекар, определен
със заповед на директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните
/ОДБХ/ и съответно данните на определен негов заместник.
Одобреното карантинно депо от Министерството на храните, земеделието и
животновъдството на Р Турция може да се отдава под наем в следните случаи:
1. Собственикът на карантинното депо не осъществява износ на дребни преживни
животни за Р. Турция и е предоставил депото под наем само на една фирма - не
предоставя план-график за предстоящия износ.

2. В случай, че собственикът на карантинното депо е износител и е отдал под наем
депото на една или няколко фирми е необходимо да се предостави на
официалния ветеринарен лекар, отговарящ за депото, план-график по дни и
месеци, през които собственикът или фирмата-наемател ще събира и изнася
дребни преживни животни. План – графика на отделните износители не трябва
да съвпада, като се изпълнява принципа <пълно-празно>.
3. В случаите по т.1 и 2 собственикът на карантинното депо или фирмата-наемател
представя на официалния ветеринарен лекар документ за извършена
дезинфекция след износа на всяка партида дребни преживни животни.
4. Официалният ветеринарен лекар писмено разрешава събирането на нова партида
от животни, след представяне на документа за дезинфекция на карантинното
депо.
Собственикът на карантинното депо или фирмата-наемател писмено декларира
пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопастност на храните, че
животните, предназначени за износ за Р.Турция, са родени и отгледани в животновъдни
обекти, разположени на територията на Р. България.
Износ на дребни преживни животни, предназначени за незабавно клане
Износ на дребни преживни животни, предназначени за незабавно клане се
извършва от собственици или наематели на карантинни депа, които имат разрешително
за износ за съответния вид и категория животни за Р. Турция.
За осъществяване на износ собственикът или наемателят на карантинното депо
подготвя партидата животни, съгласно изискванията на вносителя в Р. Турция по
отношение вид, категория, възраст и пол на дребното преживно животно. Животните
постъпват в карантинното депо идентифицирани с индивидуални ушни марки от
мястото на произход и придружавани от ветеринарномедицинско свидетелство,
издадено от информационната система на БАБХ – ВетИС.
При приемане на животните в депото, частнопрактикуващият ветеринарен
лекар, обслужващ депото, сверява ушните марки на пристигналите животни с номерата
на ушните марки във ветеринарномедицинското свидетелство и потвърждава
приемането на животните в Информационната система – ВетИС.
При приемане на животните в карантинното депо, собственикът или наемателят
отразява движението им в регистъра на карантинното депо – образец ЗХОЖ -69.
При готова партида дребни преживни животни, собственикът на карантинното
депо или наемателят уведомява официалния ветеринарен лекар, отговарящ за
карантинното депо, че партидата от животни е готова и предоставя всички
ветеринарномедицински документи за проверка и издаване на ветеринарен сертификат
за износ за Р. Турция. Собственикът или наемателят предоставя и опис на
индивидуалните ушни марки на животните, влизащи в партидата в три екземпляра.
Официалният ветеринарен лекар, отговарящ за карантинното депо, съвместно с
определения държавен ветеринарен лекар от Министерство на храните, земеделието и
животновъдството на Р. Турция извършват проверка на партидата животни относно
здравният им статус, проверка за идентичност на партидата животни и проверка на
първичните ветеринарномедицински документи, с които животните са постъпили в
карантинното депо. Двамата съвместно проверяват в системата ВетИС произхода на
животните.
След извършване на проверката и непосредствено преди натоварване на
партидата заготвени животни, официалният ветеринарен лекар издава ветеринарния
сертификат за износ (подписът и печатът отговарят на одобрените в списъка, посочен
по-горе в текста на настоящия документ), като на първата страница се поставя
холограмен стикер, предоставен от държавният ветеринарен лекар на Р. Турция.
Холограмен стикер се поставя и на описа на индивидуалните ушни марки, който е
неразделна част на ветеринарния сертификат. Ветеринарният сертификат се издава в 3
екземпляра - по един за българската и турска страна, и един за превозвача на
животните. Холограмните стикери се поставят на трите екземпляра документи,
придружаващи животните. Един екземпляр от готовите ветеринарни документи на

заготвената партида животни, се сканира и изпраща по електронен път под формата на
предварително уведомление на Министерство на храните, земеделието и
животновъдството на Р Турция на електронен адрес bayram.sertkaya@tarim.gov.tr и до
компетентните органи на БАБХ (дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към
животните” в ЦУ на БАБХ и дирекция Информационни системи на електронни адреси
P_Kam@nvms.government.bg и A_Stoyanova@nvms.government.bg . Неразделна част от
сертификатите са документите с вида и резултатите от лабораторните изследвания,
които се изискват в съответствие с гаранциите, посочени в сертификата.
При натоварване и транспортиране на пратката живи животни за Р. Турция се
прилагат изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004
година за хуманно отношение към животните по време на транспорт.
След напускане на карантинното депо на пратката живи животни собственикът
или наемателят на карантинното депо отразява данните за изнесените животни в
регистъра на карантинното депо - образец ЗХОЖ -69.
Официалният ветеринарен лекар, издал сертификата, отразява данните за
изнесените животни в Информационната система – ВетИС.
Износ на дребни преживни животни, предназначени за разплод
При заготвяне на партида дребни преживни животни за износ за Р. Турция
предназначени за разплод, собственикът или наемателят на карантинното депо
осигурява изпълнението на описаните по-горе процедури, като е задължен да отглежда
партидата животни в карантинното депо не по-малко от 42 дни преди износа, като през
този период организира провеждането на описаните в здравния сертификат
лабораторни изследвания, както следва:
- двукратно изследване за бруцелоза през 42 дни;
- лабораторно изследване за лептоспироза;
- мъжките животни се изследват серологично за бруцелоидоза 30 дни преди
износа;
- ако в пратката дребни преживни животни има кози, същите се изследват за
вирусен артрит-енцефалит по време на карантинния период;
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двукратно изследване за бруцелоза през 42 дни;
мъжките животни се изследват серологично за бруцелоидоза в рамките на 30
дни преди експорта;
ако в пратката от дребни преживни животни има кози, същите се изследват
за вирусен артрит-енцефалит по време на карантинния период

Всички лабораторни изследвания се извършват в НДНИВМИ София, като
разходите са за сметка на износителя на животните.
Собственикът на карантинното депо или наемателят предоставя първичната
ветеринарна документация и писмата с отговорите за лабораторни резултати от
извършените изследвания на официалния ветеринарен лекар преди изготвянето на
ветеринарния сертификат за износ за Р. Турция. Собственикът на карантинното депо
предоставя опис на индивидуалните ушни номера на живите животни, влизащи в
заготвената партида с отразени лабораторни резултати от извършените изследвания за
болестите, посочени по-горе.
Всички първични документи за съответните партиди живи животни, изнесени за
Р. Турция, включително и водените документи при транспортирането на животните,
относно спазването на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година
– за хуманно отношение към животните по време на транспорт, се съхраняват не помалко от три години и предоставят за проверка от компетентните органи.

