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За периода 20.06-24.06.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-597бр.
Брой несъответствия - 22 бр.
Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-444 бр.
Брой несъответствия-21 бр.
Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 126 бр.
Брой несъответствия-4 бр.
Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-206 бр.
Проверки съвместно с Фонд Земеделие-7
Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-9 бр.
Издадени справки на земеделски производители-241бр.
Издадени паспорти за ЕПЖ-1225бр.
Издадени паспорти за ЕК-1 бр.
Проверки на пътя-1 бр.
Конфискувани животни-няма
Отговори на жалби/сигнали-49 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 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 работни групи по: разработване на документите за
проверките по кръстосано съответствие /ЗИУ 11, ЗИУ 12 и ЗИУ 13/; верификация на
официалния контрол; проведе се заседание на комисията по етика към животните; участие в
работна група по ADNS в Париж, Франция.
Обобщи се и се изпрати до ЕК годишния доклад за хуманно отношение към животните на
ниво ферми и по време на транспорт.
Обобщи се и се изпрати аграрния доклад.
Коригиран и изпратен е годишният доклад за 2015 г. по изпълнението на ЕМНПК 2015 –
2017 в секторите здравеопазване и хуманно отношение към животните.

Експертите в дирекцията са под санитарния минимум, ежедневните задачи с всяка
изминала седмица се увеличават, преписките са почти двойно, един експерт е вече
няколко месеца командировка в Рим, един експерт се занимава само с актовете за
обезщетяване на животните от ЗНД. Реално дейността на дирекцията се изпълнява само
от 6-7 експерта при общ брой 20 /спрямо последния устройствен правилник/. Ежеседмично
някои от колегите са командировка в страната или в чужбина. Дирекцията има спешна
нужда от новоназначени служители.
В момента започна периода на отпуските и експертите ще бъдат натоварени още повече,
тъй като общата бройка намалява като цяло.
Експертите са уморени тъй като отговорностите и задълженията им надвишават
възможностите им за своевременни действия. Техническото оборудване е остаряло и
затруднява работния процес.
В периода от 20.06. – 24.06.2016г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ извършиха 114
проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на други оператори
в сектора, от които:
- 91 планови проверки в изпълнение на Рамков план;
- 6 разследващи проверки (1 разследваща проверка в следствие на получен сигнал, 4
разследващи проверки в следствие на получени несъответстващи резултати от лабораторни
анализи и 1 разследваща проверка във връзка с хоризонтално взаимодействие между ОДБХ) и
17 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания.
Извършени са 9 одита, от които:
- 3 одита на производители на фуражни суровини;
- 4 одита на производители на комбинирани фуражи;
- 2 одита на търговци на фуражи.
При осъществения в периода контрол са взети 59 проби от фуражи, за да се направи чрез
лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в областта
на фуражите.
При извършения лабораторен анализ на проба взета, от ОДБХ Кърджали, от комбиниран фураж
за пъстърва е установено наличие на частици от животински произход, получени от сухоземни
животни, без на етикета да е обявено, че фуражът съдържа преработени животински протеини.
Комбинираният фураж е с произход Турция и на същия е наложена забрана.
При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните мерки:
Общ брой издадени предписания – 59 бр.;
Акт за забрана - 2 бр.
С издадените Акт за забрана са забранени общо 5 593 кг. фуражи, както следва:
- ОДБХ Варна, съставен на търговец на фуражи и са забранени 60 кг. комбинирани
фуражи за бройлери с изтекъл срок на годност;
- ОДБХ Кърджали, съставен на търговец на фуражи и са забранени 5 533 кг.
комбиниран фураж за пъстърва с произход Турция.
Издадени са общо 13 сертификата за износ на фуражи, като 12 от тях са за износ на фуражни
добавки и 1 – за износ на царевичен глутен, съответно от ОДБХ Пазарджик и ОДБХ Разград.
Официалният контрол на фуражите в периода се извършва от 30 инспектора при ОДБХ.
Двама експерти от отдел “Контрол на фуражите” участваха в заседание на междуведомствена
работна група за приемане на проект на Методика за прилагане на кръстосано съответствие в
България през 2016 г.
Експерт от отдел “Контрол на фуражите” участва в заседание на работна група за изготвяне на
стандартна оперативна процедура за проверки на ефективността на официалния контрол в
съответствие на чл. 8, параграф 3, буква а) от Регламент (EO) № 882/2004.

Изготвен е Аграрния доклад за 2015 година в частта „Фуражи“ и същият е предоставен за
изпращане в МЗХ.
Извършен е преглед на Годишния доклад за 2015 г. по изпълнението на ЕМНПК 2015 – 2017 г. в
сектор „Фуражи“. Установените пропуски са попълнени и са изпратени до МЗХ и БАБХ по
надлежния ред за включване на липсващата вече подадена информация от отдел „Контрол на
фуражите“.
Изготвен е отчет за изпълнението на Годишната програма на МС за 2015 г. – отчет за напредъка
по досиетата по време на Нидерландското председателство и приоритетите по тези досиета по
време на Словенското председателство. Експерт от отдел „Контрол на фуражите“ е водещ по
досието на проекта на Регламент за официалния контрол и досието по проекта на Регламент за
медикаментозните фуражи.
Във връзка със заседание на Комитета на постоянните представители – (COREPER I) на
22.06.2016 г. беше създадена организация за формиране на българската позиция за предоставяне
на ревизиран мандат на Председателството и са изготвени Указания за заседанието по проекта
на Регламента за официалния контрол. На проведеното заседание Комитета на постоянните
представители – (COREPER I) одобри с квалифицирано мнозинство ревизирания текст на
проекта на Регламент за официалния контрол и другите официални дейности.
Създадена е организация за подготовка на заседанието на Постоянния комитет за растенията,
животните, храните и фуражите, секция „Хранене на животните“, което се проведе на 23 и
24.06.2016 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 на и експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в
него на 23 и 24 юни 2016 г. в Брюксел, Белгия. За участието в заседанието е изготвен подробен
доклад, в съответствие с разпоредбите на ПМС № 85/2007 г.
Изготвен е отговор по направено искане от Съюза на производителите на комбинирани фуражи
във връзка с вътресъюзна търговия с Румъния на пълноценни фуражи богати на мазнини.
В периода 20.06. – 24.06.2016 г. са предприети действия за намиране и подбор на
акредитирана лаборатория, извън структурата на БАБХ, за извършване на анализ на фуражи
за съдържание на сулфадиминидин – остатък на антибиотик в комбиниран фураж.
За периода са издадени 22 бр. сертификати за произход и свободна продажба за регистрация на
произвеждани в България фуражи с цел износ в трети държави. За издадените документи е
събрана дължимата такса.
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.
Изготвени са писма на английски език за изпращане на проби взети за целите на официалния
контрол, предназначени за анализ във външни на БАБХ лаборатории.
Членовете на звеното за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и
фуражи, към отдел “Контрол на фуражите” при ЦУ на БАБХ извършваха ежедневен
преглед на нотификациите, разпространявани чрез Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи, отнасящи се за фуражи.
За периода няма неприключени/просрочени преписки.

