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Приложение към Заповед № РД 11-381/04.03.2015
на изпълнителния директор на БАБХ

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Тази процедура регламентира начина на действие на инспекторите от отдели Здравеопазване на
животните (ЗЖ) при Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), отговорни за
официалния контрол в обекти за временно съхранение на яйца за люпене.
ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) по
предложение на директора на Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и
контрол на фуражите” (ЗХОЖКФ) утвърждава със заповед процедурата за извършване на регистрация
и официален контрол в обекти за временно съхранение на яйца за люпене.
Тази процедурата се прилага от служители на отдели ЗЖ при ОДБХ, които са определени да
извършват официалния контрол в обекти за временно съхранение на яйца за люпене.
Контролът по прилагане на процедурата се осъществава от Директорите на ОДБХ и от експерти от
дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ.
III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Настоящата процедура е разработена в съответствие със:
-

-

Закон за ветеринарномедицинската дейност ;
Наредба № 30 от 23 март 2006 г. За здравните изисквания към птици и яйца за люпене при
придвижването или транспортирането им между Република България и държавите-членки
на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус на
обектите, от които произхождат;
Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и
хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър
Директива 2009/158/EО НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година Относно ветеринарносанитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на
домашни птици и яйца за люпене;
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Наредба № 34 от 2006г. за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни
продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между
Република България и държавите – членки на Европейския съюз.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
За целите на тази процедура се прилагат следните определения:
1. „яйца за люпене“ означава яйца за инкубиране, снесени от домашни птици;
2. "Птици" са: кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици или
техните кръстоски, щраусовидни видове (щрауси, ему, киви и др.), развъждани или отглеждани в
затворено пространство с търговска или развъдна цел.
3. "Птиче стадо" са птици с еднакъв здравен и имунен статус, отглеждани в едно помещение или в
едно и също заграждение и представляващи една епидемиологична единица.
4. "Птицевъден обект" е животновъден обект, разположен на определена територия, включващ
следните обекти:
а) обект за производство на прародителски стада - произвежда яйца за люпене на птици за
разплод;
б) обект за разплодни птици - за производство на яйца за люпене на птици за доотглеждане;
в обект за доотглеждане - включва обекти за разплодни птици до настъпване на репродуктивния
им стадий или за птици до етап на пронасяне (ярки);
г) люпилня - обект за инкубиране и люпене на яйца и производство на еднодневни пилета.
5. "Упълномощен ветеринарен лекар" е ветеринарен лекар, назначен или посочен със заповед от
БАБХ да извършва проверките, предвидени в наредбата.
6. "Случай на заразна болест" - лабораторно потвърждаване на заразна болест при животно или труп
на животно.
7. "Заразни болести" - група заболявания, предизвикани от патогенни микроорганизми: вируси,
бактерии, рикетсии, паразити и други заразни агенти, като общ техен признак е тяхната способност
да предизвикват инфекциозен процес (инвазионен процес), да се предават верижно от заразени на
здрави организми и при наличие на съответни условия да приемат епизоотично разпространение.
8. "Собственик или управител на птицевъден обект" е всяко физическо или юридическо лице, на
чиито грижи са поверени птиците и което е отговорно за тях постоянно или временно.
9. "Обмен" - е търговия с птици и яйца за люпене между държави - членки на Европейския съюз.
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10. "Трета страна" - всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 51 от ЗВД
1.1 Документи
1.1.1 Заявление по образец ЗХОЖ 155, утвърден със заповед на ИД на БАБХ № РД 11110/23.03.2011 г.
1.1.2 Документ за собственост на обекта или договорни отношения за ползване.
1.1.3 Система от вътрешни правила разработена от собственика на обекта на основата на
Добра практика със следните ясно декларирани процедури, съобразени с изискванията
на Наредба № 30 / 23.03.2006 За здравните изисквания към птици и яйца за люпене при
придвижването или транспортирането им между Република България и държавитечленки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на
здравния статус на обектите, от които произхождат за:
- събиране на яйцата за люпене от фермите производители
- съхранение и сортиране на яйцата
- съхранение на опаковъчен и съспътстващ материал
- ДДД мероприятия в т. ч и фумигация;
- подготовка, опаковка, етикетировка и изпращане на стоката
- унищожаване и отстраняване на яйцата при необходимост
- хигиенни правила за персонала и обучение
- почистване на повърхностите и помещенията.
1.1.4 Констативен протокол и становище от официален ветеринарен лекар от отдел ЗЖ при
съответната ОДБХ
VI. ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ В РЕГИСТРИРАНИ
СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ

ОБЕКТИТЕ

ЗА

ВРЕМЕННО

1.2 Документална проверка - изисква наличие на документи за проверка на извършвания
официален контрол и самоконтрол.
6.1.1. Входящ Дневник за постъпилите партиди яйца с възможност за права и обратна
проследяемост на хартиен или електронен носител.
6.1.2. Входящи здравни сертификати и Ветеринарно медицински свидетелства
съдържащи информация по чл.2 и чл.3 от Наредба № 30 / 23.03.2006 За здравните изисквания
към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република
България и държавите-членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за
определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат.
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6.1.3. Чек листове за проведени ДДД мероприятия, хигиената на персонала и
почистването на повърхностите и помещенията.
6.1.4. Резултати от лабораторни изследвания на партидите яйца за люпене (официален
контрол и самоконтрол).
1.3 Физическа проверка на място - Проверка на място, включва позициите от
документалната проверка и визуална проверка на намиращите се в момента в обекта яйца.
На техните опаковки, етикетировка, произход, количество, начин на съхранение. Освен
това начин на съхранение на опаковките, мероприятията по почистване и дезинфекция.
Хигиенното състояние на персонала, проведеното обучение и друго ако се появи
необходимост.
1.4 Пробовземане:
1.4.1

при всяка физическа проверка, като се прави сборна проба от наличните в обекта
партиди;
1.4.2 в случай на съмнение за заразно заболяване, нарушени опаковки, неизрядни
документи и др.
Извършва се при спазване изискванията на Наредба № 34 от 2006г. за изискванията за извършване на
проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от
тях, при обмен между Република България и държавите – членки на Европейския съюз.
VІI. РЕСУРСИ (ЧОВЕШКИ, МАТЕРИАЛНИ, ФИНАНСОВИ)
Проверките на място в ОДБХ се извършват от най-малко един служител (официален
ветеринарен лекар, инспектор и/или нач. отдел “Здравеопазване на животните”) от ОДБХ.
VІII. ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА
Физическа проверка се извършва на база анализ на риска, но не по- малко от три пъти годишно.
Документална проверка се извършва за всяка партида, преди издаване на здравен сертификат.
IX. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ
Дата на
издаване

Версия

Променени
страници №

Вид на промяната

