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Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към
животните и контрол на фуражите" за периода 03.10-07.10.2016 г.

За периода 03.10-07.10.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-529 бр.
• Брой несъответствия - 560 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-458 бр.
• Брой несъответствия-76 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните - 262бр.
• Брой несъответствия-22 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-163 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-276
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-308 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-248 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-2910 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-10 бр.
• Проверки на пътя-1 бр.
• Конфискувани животни-0 бр.
• Отговори на жалби/сигнали-35 бр.
• Издадени сертификати и ветеринарномедицински свидетелства-178 бр.
През изминалата седмица беше проведена мисия от Службата по храните и
ветеринарните въпроси по идентификация на еднокопитни животни. Ежедневно се изготвят
отговори на писма, справки, обобщаване на данни и служебни командировки. Стартираха
проверките по кръстосано съответствие.
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.
• участие на експерти от дирекцията в работна група в МЗХ за разработване на проект
на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

• участие на експерт от дирекцията в работна среща на тема “Действия за
предотвратяване отхапване на опашките при малки прасенца и тяхното редуциране” в
Грейндж, Ирландия.
• участие на експерт от дирекцията в работна среща на Постоянния комитет по храни,
растения и животни в Брюксел, Белгия.
• участие на експерт от дирекцията в обучение по TAIEX съвместно с МЗХ и
представители от Р Сърбия на тема “Млечния сектор в България” – план за укрепване на
схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко.
В периода от 03.10 – 07.10.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ
извършиха 191 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на
други оператори в сектора, от които:
- 172 планови проверки в изпълнение на Рамков план и
- 16 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и
- 3 разследващи проверки във връзка с несъответстващи резултати от лабораторен
анализ на проби от фуражи. Проверките са извършени от ОДБХ Перник, ОДБХ Разград и
ОДБХ Сливен.
мерки:

При проверките, във връзка с установените несъответствия, са предприети следните

Общ брой издадени предписания – 132 бр.;
Акт за забрана – 1 бр.
Актът за забрана е съставен от ОДБХ Разград на земеделски стопанин, собственик на
животновъден обект за отглеждане на едри преживни животни. Забраната е във връзка с
установен несъответстващ резултат за съдържание на микотоксини в проба от фураж взета в
изпълнение на плана за самоконтрол на оператора. Забраненият фураж е фуражна суровина
(царевица) реколта 2016 г., собствено производство, в количество 5 т.

При осъществения в периода контрол са взети 19 проби от фуражи, за да се направи
чрез лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в
областта на фуражите.
Извършени са 2 одитa на производители на фуражни суровини, съответно от ОДБХ
Враца и ОДБХ Разград.
Издадени са общо 28 сертификата за износ на фуражи в трети държави, съответно: 3
сертификата за износ на канарено семе от ОДБХ Бургас, 1 сертификат за износ на сода
бикарбонат за фуражни цели от ОДБХ Варна, 4 сертификата за износ на високопротеинов
слънчогледов шрот от ОДБХ Враца, 19 сертификата за износ на фуражни добавки от ОДБХ
Пазарджик, 1 сертификат за износ на паспал от царевичен глутен от ОДБХ Разград.
Изготвен е пълният комплект от документи към Проекта на Закона за изменение и
допълнение на Закона за фуражите, с отразени бележки направени в рамките на
вътрешноведомственото съгласуване в МЗХ и с Работна група № 7 „Земеделие“. Комплектът
с документи е предоставен за външно ведомствено съгласуване с Министерски съвет,
министерства, браншови организации в сектора на фуражите.
Работи се по подготовката на предстоящото обучение на инспекторите, отговорни за
официалния контрол на фуражите, организирано в съответствие с чл. 6 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004, което е предвидено да се проведе в периода от 1 до 4 ноември 2016 г. в гр. Стара
Загора.

Извършва се ежедневен преглед на нотификациите, разпространявани чрез Системата за
бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), отнасящи се за фуражи. За отчетния
период няма нотификации в сектор „Фуражи“, по които България да е засегната държава.
Извършва се анализиране и обобщаване на данните за извършения официален контрол в
сектор „Фуражи” в Република България в периода от 01.07 – 30.09.2016 г. и отчет за периода
01.01 – 30.09.2016 г.
На 06.10.2016 г. в гр. София експерт от отдел „Контрол на фуражите“ участва в
обучение на тема: „Практически аспекти на Председателството на Съвета на ЕС“,
организирано от Института по публична администрация, във връзка с подготовката на
Българското председателство през 2018 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.
За периода няма неприключени/просрочени преписки, като експертите от отдела
отговарят на запитвания постъпили по електронната поща и телефона и имащи
отношение с дейността по законодателството и контрола на фуражите, както на ниво
ЕС, така и на територията на Република България.

