РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение
към животните и контрол на фуражите" за периода 17.10-21.10.2016 г.

За периода 17-21.10.2016 г. са извършени следните дейности по направление
здравеопазване и хуманно отношение към животните:
• Проверки на животновъдни обекти по здравеопазване на животните-694 бр.
• Брой несъответствия – 140 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по идентификация на животните-644 бр.
• Брой несъответствия-85 бр.
• Проверки на животновъдни обекти по хуманно отношение към животните – 120 бр.
• Брой несъответствия-42 бр.
• Регистрирани животновъдни обекти по чл.51 и чл.137 от ЗВД-142 бр.
• Проверки съвместно с Фонд Земеделие-97 бр.
• Взети млечни проби от млекодобивни предприятия-3 бр.
• Издадени справки на земеделски производители-588 бр.
• Издадени паспорти за ЕПЖ-1900 бр.
• Издадени паспорти за ЕК-12 бр.
• Проверки на пътя-4 бр.
• Конфискувани животни-25 бр.
• Отговори на жалби/сигнали-45 бр.
• Издадени сертификати и ветеринарномедицински свидетелства-616 бр.
През изминалата седмица експерти от дирекцията участваха служебна командировка
в Грузия. Експерти от дирекцията участваха в обучение на тема “Чума по дребните
животни”.
Стартира кампанията за ваксинация на лисиците за бяс.
Ежедневно се изготвят отговори на писма, справки, обобщаване на данни и служебни
командировки.
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.

В периода от 17.10. – 21.10.2016 г. инспекторите в сектор “Фуражи” при БАБХ
извършиха 91 проверки, в обекти за производство на фуражи, търговски обекти, ферми и на
други оператори в сектора, от които:
- 82 планови проверки в изпълнение на Рамков план и
- 7 последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и
- 2 разследващи проверки във връзка с несъответстващи резултати от лабораторен
анализ на проби от фуражи. Проверките са извършени от ОДБХ Сливен.
При проверките, във връзка с установените несъответствия, са дадени 19 бр.
предписания.
При осъществения в периода контрол са взети 40 проби от фуражи, за да се направи
чрез лабораторен анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в
областта на фуражите.
Извършени са 9 одитa, както следва:
- 5 одита на производители на фуражни суровини, извършени съответно от ОДБХ
Благоевград, ОДБХ Враца, ОДБХ Кюстендил, ОДБХ Пазарджик и ОДБХ Стара Загора;
- 3 одита на производители на комбинирани фуражи, извършени от ОДБХ Монтана и
ОДБХ Пазарджик;
- 1 одит на одобрен производител на премикси, извършен от ОДБХ Пазарджик.
Издадени са общо 20 сертификата за износ на фуражи в трети държави, съответно:
2 сертификата за износ на слънчогледов шрот от ОДБХ Видин, 2 сертификата за износ на
високопротеинов слънчогледов шрот от ОДБХ Враца, 12 сертификата за износ на фуражни
добавки от ОДБХ Пазарджик и 4 сертификата за износ на царевичен глутен и паспал от
царевичен глутен от ОДБХ Разград.
За периода са издадени 10 бр. сертификати за добри производствени практики, за
произход и свободна продажба за регистрация на произвеждани в България фуражи с цел
износ в трети държави. За издадените документи ще бъде събрана дължимата такса.
Изпратено е становище по проект на двустранно договорен сертификат между България
и Израел за износ на храни за домашни любимци.
Извършена е преглед и актуализация на Списъка на административните услуги,
предлагани от БАБХ, имащи отношение към дейността на сектор "Фуражи" при Българска
агенция по безопасност на храните.

