РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, НППНКЛБЖЗ И РАБОТА С ВетИС
Често срещани грешки, допускани от РВЛ при изпълнение и отразяване на НППНКЛБЖ и
при работа с ВетИС
1.) Във изпълнение на НППНКЛБЖЗ:
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по
животните, включително зоонозите за периода 2019 – 2021 г. е публикувана на сайта на
агенцията, въпреки това при изготвянето на документацията за отчитане на
мероприятията на РВЛ бяха констатирани редица грешки и при изпълнението и при
отчитането на мероприятията. Ваксинация и туберкулинизация на животните преди
навършване на необходимата възраст, съществено по-голям процент на взети кръвни
проби при ДПЖ за бруцелоза, отчитане на пчелни прегледи в неподходящо време,
отразяване на работата във ВетИС извън срок.
Съгласно програмата:
- ТБЦ – турберкулинизация се извършва след 42-ия ден
- Ваксинация ЗНД след навършване на 4-ия месец
- Ваксинация СЕ след навършване на 3-ия месец и повторна ваксинация след 21 дена
- Бруцелоза:
Кръвни проби
ДПЖ – 25% на животните над 6 месечна възраст от стада с повече от 50 броя
животни
ЕПЖ – 100% на животните над 24 месеца, предназначени за месо.
Млечни проби – от ферми с над 9 дойни ЕПЖ
- КЧС – периодични клинични прегледи на всички видове свиневъдни обекти и
въвеждане на резултатите от попълнените чек-листове в електронната база данни
на БАБХ
- ТСЕ – проби мозъчен ствол от всички заклани на място и умрели ЕПЖ над 24
месеца
- Скрейпи - проби мозъчен ствол от всички заклани на място и умрели ДПЖ над 18
месеца
- Прегледи пчелни семейства – двукратно през годината
пролетни прегледи 01.април – 15.май
есенни прегледи 20.август – 30. Септември
- Навременно отразяване на мероприятия и идентификация във ВетИС
- Съгласно ЗВД, чл. 132, (2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2013 г., доп., бр. 14 от 2016 г., в
сила от 19.02.2016 г.) информацията по ал. 1, т. 4, 5, 7, 8 и 13 и по чл. 39, ал. 2, т.
14 се въвежда от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, в
Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до три дни от датата на
уведомяването по ал. 1 за събитието.
- Също така съгласно Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за
официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и
контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в
Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на
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храните Чл. 24. (2) Информацията по ал. 1 се въвежда в ИИС в срок до три дни от
съставянето на документа за събитието, подлежащо на вписване.
2.) Непълно и неточно отразяване на данни във ВетИС, което налага последващи
корекции, във връзка с различни програми.
За да са правилно въведени данните трябва:
При отразяване на новомаркирани животни датата на раждане и датата на местодомуване
да съвпадат напълно. Идентифицираните животни се отразяват като безпородни (без
порода), като в полето за порода се посочва смесена, кръстоска, местна или неизвестна.
Компетентият орган за определяне на принадлежността на животните към определена
порода е ИАСРЖ.
Декларацията за идентификация на животни, обр. ЗХОЖ-96 се попълва в деня на
идентификация на животните, които са идентифицирани, като се попълват данни само за
тези животни. Документът се номерира, съобразно графите. Попълване на информация за
животни, идентифицирани на различни дни в един документ с една дата води до
некоректни данни в ИИС.
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