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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКА КООРДИНАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ПРОЕКТИ”
ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ – АВГУСТ 2016 Г.
І. Отдел “Международно сътрудничество и проекти”:
1.
Изготвяне на информации, по запитване на МЗХ, относно състоянието на двустранните
отношения (стартирани и приключени процедури за износ на продукти) между Р. България и
следните страни:
•
Република Турция; Ирак; Аржентина; Ангола; Армения; Албания; Австралия; Армения;
Азербайджан, Бахрейн, Беларус, Бенин, Турция, Босна и Херцеговина, Грузия.
2.
Изготвяне на информация, по запитване на МЗХ, относно приключени и стартирани
процедури за внос на месо и месни продукти в някои трети страни (Китайска Народна
Република (КНР), Япония, Р. Корея, САЩ, Украйна, Туркменистан, Грузия, Р. Турция,
Социалистическа Р. Виетнам, Молдова, Азербайджан, Армения, Таджикистан и Узбекистан).
3.
Предоставяне на информация на Център за насърчаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и източна Европа
към МЗХ относно статута на стартираната процедура за износ на белен слънчоглед за КНР.
4.
Обобщаване на постъпила информация от дирекции на БАБХ и превод във връзка с
попълване на въпросник за комбинирани фуражи предоставен от КНР.
5.
Изпращане на информация до компетентните власти в КНР, чрез МЗХ, относно
актуализиран регистър с одобрени предприятия за износ на царевица за КНР.
6.
Предоставяне на информация на компетентните власти на Южна Корея, чрез МВнР,
относно стартирана процедура за износ на живи птици (еднодневни патета и яйца) от
Р. България за Южна Корея.
7.
Изпратено запитване до компетентните власти в КНР, чрез МЗХ, относно предоставяне
на информация за условията и необходимите документи (сертификати) на придружаващите
пътниците домашни любимци.
8.
Изготвяне на информация до компетентните власти във Виетнам относно
епидемиологична обстановка в Р. България по отношение заболяванията по птиците.
Информацията е изготвена съвместно с Дирекция ЗХОЖКФ към БАБХ и е във връзка със
стартирана процедура за износ на живи птици (еднодневни патета и яйца).
9.
Изготвяне и изпращане, чрез МВнР, на ветеринарен сертификат за сурово-пушени
продукти, консерви, стерилизирани и пастьоризирани продукти, други готови месни изделия,
преминали през термична обработка до компетентните власти в Узбекистан за евентуално
одобрение.
10.
Изготвяне и изпращане, чрез МВнР, на ветеринарен сертификат за дикалциев и
монокалциев фосфат до компетентните власти в Алжир за евентуално одобрение.
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11.
Изготвяне и изпращане, чрез МВнР, на ветеринарен сертификат за обработени черва до
компетентните власти в Р. Сърбия за евентуално одобрение.
12.
Изпратено запитване до компетентните власти във Виетнам, чрез МВнР, относно
предоставяне на информация за условията и необходимите документи (сертификати) при
осъществяване на внос на замразени пилешки крака във Виетнам.
13.
Координиране на дейностите във връзка с съвместен българо-американски проект с Р.
Грузия на тема “Изграждане и укрепване на капацитета на Националната Агенция по
храните на Грузия за оценка и управление на риска“, Проектното предложение към момента е
на етап съгласувано в РГ „Политика за развитие” към МВнР и одобрено за финансиране.
14.
Техническа подготовка по изготвяне на проектно предложение с СР Виетнам на тема:
„Насърчаване на информираността и социализацията на безопасността на храните и
управление на загубата на храните”. Проектното предложение към момента е на етап
съгласуване от дирекция ФСД на БАБХ.
15.
Координиране на дейностите съвместно с дирекция ЗХОЖКФ и НДНИВМИ по
подписване на споразумение между Институт Пърбрайт, Англия и НДНИВМИ, БАБХ,
София, във връзка с предоставяне на лабораторно-диагностични услуги за шап.
ІІ. Отдел “Европейска координация”, извън текущата ежедневна работа е извършено следното:
16.
Организация и координиране на дейностите съвместно с дирекция ЗХОЖКФ, БАБХ и
дирекция ЕКМО, МЗХ относно провеждане на Конференция за болестта заразен нодуларен
дерматит, 8 - 9 септември 2016 г., гр. София
17.
Организиране на среща с турските компетентни власти на 01-02.09.2016 г. в Свиленград.
18.
Координиране на дейности във връзка с посещение на заместник-директора (с ранг на
заместник-министър) на Генералната администрация за контрол на качеството, инспекция
и карантина на Китай от 16 до 18 септември 2016 г. Посещението се организира от МЗХ.
Предстои среща с ръководството на БАБХ на 16.09.2016 г. в 16:30 ч. в ЦУ на БАБХ.
Очакват се предложения от БАБХ за теми за разговор.
19.
Изготвяне на писмо, съвместно с дирекция КХ, до Службата по ветеринарен и
фитосанитарен надзор на Руската федерация, относно въпроси, които са от значение за
развитието на отношенията между двете страни по отношение на официалния контрол.
20.
Изготвяне на отговор относно запитване от Службата за развитие на селските райони на
Френска Полинезия за патешки дроб и патешко магре с произход България, сертифицирани
и внесени от Франция, като молят за информация за огнищата на нюкясълска болест в България,
за кланицата в Първомай и за административното деление на страната, тъй като продуктите са
произведени по-малко от 3 месеца след огнищата на нюкясълска болест, възникнали в България.
21.
Актуализиране на списъка със служители на БАБХ, включени в Екипа на МЗХ за
Българското председателство на Съвета ЕС през 2018 г. – изпратен в МЗХ заедно с обосновка
22.
Организация, събиране, обобщаване и превод на информация във връзка с Одит на ЕК
за еднокопитните животни от 3 до 7 октомври 2016 г.
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