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ВЪВЕДЕНИЕ:



. През време на проведения от мен преддиппомен стаж в град Шумен
и региона имах възможността да се запозная не само с работата на
държавните институции извършващи ветеринарномедицинската
дейност, но и с някой частно практикуващи лекари. За краткото
време успях да упражня и затвърдя натрупаните от мен знания и

умения през време на семестриалното ми обучение. Навлизайки в

реалната атмосфера на ветеринарно-медицинската дейност и
професионална практика се научих на колективност и на работа в
екип. И не на последно по важност, преддиппомният стаж ми позволи
да усвоя методи и подходи както към домашните животни ( като
наши пациенти ), така и към техните собственици ( като наши
клиенти ). Освен това успях да се запозная с дейността,
организацията и техническата база на ОД на БАБХ гр.
ШуменЕпагодарение на отзивчивостта на практикуващите
ветеринарни лекари смятам, че целите на стажа бяха постигнати.

- Съгласно единните държавни изисквания и учебният план на

Ветеринарномедицинскияфакултет при Тракийски университет - гр,
Стара Загора, преведох преддиппомният си стаж в период от 12

седмици както следва:

-Първа част : (2906.2015 - 24.07.2015) - Областаната дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) - гр.Шумен в отдел “Контол на

храните”.

-Втора част (27.07. 2015-21.08.2015) - „Ветеринарна амбулатория -
д-р МиленДанков„

-Трета част: (24.08.2015-18.09. 2015) - Кравеферма в с.Белино „ПКК
Бразди„



ЧАСТ ПЪРВА

БАБХ

По време на преддипломният стаж имах
възможността да се запозная със структурата на СДВХ към град Шумен
и дейноститекоито се извършват там,какго и със цялостната структура

на БАБХ.

С помощт-га на инспекторите, бях запозната с водената от тях
документация, ежедневният контрол извършван върху
месопреработватепни,млекопреработвателни предприятия и търговски
обекти.
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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за



контрол на безопасност-га и качеството на храните в Република
България. Създадена от 25.01.2011 г. с решение на Министерски съвет.
БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи
стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на
храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и

хуманното отношение към животните, растителната защита,торовете,
фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. Експертите
на БАБХ ежедневно осъществяват стриктен контрол по цялата
хранителна верига - от полето и фермата до масата.

дейност
БАБХ осъществява по отношение качеството и безопасността на
храните по цялата хранителна верига официалния контрол върху:

. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията,
здравеопазването и хуманното отношение към животните;

- ветеринарномедицинските продукти (ВМП);

. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
- суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални
минерални, изворни И Трапезни ВОДИ,

" страничните ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, непредназначени за
консумация ОТ човека и продуктите получени ОТ ТЯХ,

- генетично модифицираните организми (ГМО), продукти
съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;

- материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

- фитосанитарнатадейност;

- продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на
почвата, бИОПОГИЧНО активните вещества и хранителните субстрати;

- съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци
със стандартите на Европейския съюз.

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Шумен

Структура на ОДБХ-Шумен



ВКЛЮЧВЗ следните отдели:

Отдел ““Контрол на храни" - Отдел „Контрол на храни" към ОДБХ

Шумен, извършва регистрация на обектите за производство,

търговия със суровини и храни за човешка консумация, странични
животински продукти и продукти получени от тях, както и на

превозните средства, с които се реализира техния транспорт.
Отделът осъществява контрол за спазване на хигиенните и

ветеринарно-санитарни изисквания при производство,

транспортиране и търговия на животни, предназначени за клане,

суровини и храни предназначени за консумация от хора, странични
животински продукти и продукти получени от тях, в обектите за

производство и търговия с храни, както и на материалите и

предметите за контакт с храни, генетично модифицираните храни и

хранителни продукти.

- Отдел "Контрол на продукти за растителна защита и торове"

Отдел "Лабораторни дейности“" - Изпитвателна лаборатория при

ОДБХ гр.Шумен (Сертификат за акредитация рег. На 202 ПИ)

Изпитвателната лаборатория (ИП) при ОДБХ гр. Шумен е
акредитирана за първи път през 1999 г.

Лабораторията е акредитирана, съгласно стандарата
БДС ЕМ |ЗО/|ЕС 17025:2006 от ИА ((Българска служба за
акредитация» със Сертификат за акредитация рег. М9 202 ПИ.
През 2012 г. при преминала преакредитация, лабораторията
разшири своя обхват с изпитвания на продукти от неживотински
произход и фуражи.
Лабораторията изпитва следните групи храни и продукти:

Мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни
продукти, готови ястия и салати, консерви месни, месорастителни
и рибни стерилизирани, зърнени храни и храни на зърнена основа,
пшенично брашно, хляб и хлебни изделия и питейна вода за
органолептични, физико-химични и микробиологичниизпитвания;

Яйца за микробиологичниизпитвания;
-Пчелен мед за органолептични и физикохимични изпитвания;



Контактни повърхности (смивове);
-Зеленчуци и плодове, сурови, сготвени, консервирани, замразени,

изсушени, ферментирали, зеленчукови и плодове сокове сокове за
физикохимични и микробиологичниизпитвания

>3ахар, захарни, шоколадови изделия и безалкохолни напитки за
микробиологични изпитвания.

Лабораторно диагностичните изследвания на лабораторията
включват:
Изследване на Кръвен серум за Бруцелоза, Ензоотична левкоза по

говедата, Пелтоспироза, Заразен елидидимит и Сал;
Изследване на вътрешни органи, лимфни възли, месо и трупове от
умрели и неотложно заклани животни за Антракс,
Салмонелоза, Трихинелоза.

Изследване на пчели, пчелно пило и пчелни продукти за
Американски гнилец, Вароатоза, Нозематоза.

Изследване на биологични и свойствени за средата на животни
материали за сапмонела;

- Отдел "Растителна защита и контрол на качеството на пресните

плодове и зеленчуци"
- Отдел "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и

Контрол но фуражите" - се занимава с диагностицирането, превенцията
и контрола на заболяванията по животните,какго и организацията на

профилактиката и борбата със заразните заболявания.
. Отдел "Финансово стопанска дейност" - се занимава с финансовото
обезпечаване на ОД/ БАБХ гр. Шумен.4. Ветеринарно - санитарна

експертиза на хранителните продукти от животински произход при ОДБХ

- „Контроп на храните” гр.Шумен

2. Ветеринарно - санитарна експертиза на хранителните продукти
от животински произход при ОдБХ - „Контрол на храните” гр.Шумен

Първата част от преддипломния стаж протече в ОД „Контрол на
храните” гр. Шумен,

основна задача на ветеринарно-санитарната експертиза е опазване
здравето Нд човека посредством КОНТРОЛ на суровините И готовите
ХРЗНИТЕЛНИ продукти ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ПО ОТНОШеНИ Нд ТЯХНОТО



качество и безопосност за консуматора. За да изпълнят тази задача,
инспекторите извършват постоянен и превантивен контрол, върху
предприятията за добив, транспортните средства за животни и продукти
от животински произход, местата и начините за съхранение и

реализация на продуктите. С тази цел се сформират екипи от двама
официални ветеринарни лекари, които чрез посещение на място в
обектите за добив, производство, преработка, съхранение и търговия на
едро на суровини и храни от животински произход да извършват оценка
на риска и задължително попълват „Формуляр за оценка на риска" в два
екземпляра. Единият се съхранява в обекта а дрУГия в дирекцията. Нов
формуляр се попълва в случаите на промяна в оценката на риска,
наложена от подобряването на критериите за оценката или
влошаването. Промяната се извършва от назначен инспекционнен екип
по предложение на началник отдела въз основа на информацията от
протоколите и докладите от извършения контрол и досието на обекта.

Началника на отдела или началник сектор верифицира
категоризацията на инспектирания обект.
Официалните ветеринарни пекари извършват периодични проверки в

зависимост от оценката на риска по отношение на спазване на
изискванията на :

А. Регламенти (ЕО) Ме: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004,
882/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005 и измененията им.

Б, млекопреработвателнитепридприятия от категория 2 и 3 по
смисъла на Договора за песъединяване на България към ЕС;

В. хуманно отношение към животните по време на клане и по

време на транспорт, съгласно дерекгива 93/119/ ЕО и Регламент (ЕО)М9
1/2005;

Г. Контролни мерки за КЧС, съгласно Заповед Ме РД 11-
572/31072008, Решения: 2008/855/ЕО и директива 2002/99/ ЕО;

Д. Контролни мерки за ТСЕ и скрейпи, съгласно Регламент ЕО
Ме 999/2001;

Е. събиране, съхранение и предаване за обезвреждане на СЖП,
съгласно Регламент ЕО Мз 1774/2002.

Началник отдел ОД „Контроп на храните" извършва периодични
проверки на дейността на официалните ветеринарни пекари относно
уменията им да използват методите на официален контрол опредилени



в горепосочените Регламенти.
Честотата на извършените проверки в обектите:
за добив, преработка, съхранение и търговия на едро на суровини и

храни от животински произход;
За търговия на дребно и обществено хранене;
Честотата на проверките трябва да бъде съобразявана с „Инструкцията
за прилагането на Многогодишен национален план за контрола на
суровини и храни от животински произход".
Контрола се увеличава в следните случаи:
- При промяна на епизоотичната обстановка;
- Установени съществини несъответствия при извършения контрол;
- При незадоволителни резултати от лабораторни анализи по
отношение критериите за безопастост на храните;
. При религиозни празници , свързани с консумация на специфични
храни;
. При сигнали и жалби.
Изключения от определената честота на контрол се допускат в

следните случаи:
. Във всички кланници, митническите складове и при внос на суровини
и храни от други страни членки на ЕС контролът е постоянен;

- Във всички други случаи, в които генералния директор е
разпоредил да се извършат проверки с увеличена честота
На територията на гр.Шумен се водят по регистър предприятия,

които са регистрирани по Закона за храните и спадат в съответни секции
и групи в зависимост от извършваната в тях дейност, а също така има и

предприятия регистрирани по ЗВД.

Има предприятия за производство на храни от животински
произход:

-01 група-кпаници

-О2 група;” секция-кланица за бели меса

-04 група;Х/| секция-месопреработвателни предприятия

-05 група-за мляно месо и месни заготовки

-12 група;|Х секция-млекопреработватепни предприятия

-1З група;Х/||| секция-рибопреработвателнопредприятие

-15 група-за преработка на пчелен мед



-18 група-кулинарни цехове-

-0 секция-складове за търговия на едро,които се подразделят на
два вида:

А)-за съхранение и търговия на едро на храни от животински
произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана
температура(03 група-хладилни складове)

Б)-за съхранение и търговия на храни от животински произход,
за които не се изискват условия са съхранение с контролирана
температура(20 група-за пчелен мед и за консерви)

-21 група-обекти за производство към обекти за търговия

-22 група-обекти за търговия с храни само от животински произход

Обекти регистрирани по ЗЗД:

Това са ОбЕКТИ за търговия И ПРОИЗВОДСТВО на храни, КОИТО не са
предназначени за човешка КОНСУМЗЦИЯКЪМ ТЯХ спадат МЗГаЗИНИ И

складове за ТЪРГОВИЯ С храни за ДОМдШНИ ПЮбИМЦИ.

-в Х/ секция-има олиохимично предприятиекоето произвежда
технически греси, в които са включени екарисажни мазнини

-екарисаж-предприятие предназначено за обезвреждане на
животински продукти спадащи към категория 12 и 3

-предприятие за сухи ексудирани храни за домашни любимци.

За гр.Шумен и региона ми бяха посочени по брой както следва:
- месодобивни предприятия за червено месо -4 бр. ;

- месопреработвателни предприятия -има 9, извършващи дейност 7

бр;
- за мляно месо и месни заготовки - има 9 предприятия;
- млекопреработвателнипредприятия - има 8 предприятие;
- кулинарни цехове - има 4 предприятия;

- за съхранение и търговия на едро на храни от животински

произход, за които се изискват условия за съхранение с

контролирана температура (03 група-хладилни складове) - има 26

склада;



- хипермаркети - 13;
. складове - 4;
Предприятия за производство на храни от животински произход

- предприятия за производство на тесто хляб и закуски - 74 бр.
- предприятия за производство на зеленчукови и плодови консерви - 3
бр.
- предприятия за производство на олио - 1 бр.

. заведения за обществено хранене и питейни заведения - над 400 бр.

Под контрола на ОДБХ -гр. Шумен спадат общо 3200 търговски
обекта от различно естество.

Отдел „Контрол на храните” извършва контрол и проверка на:

- Поддържане хигиенното състояние на обектите.
. Запознаване и одобряване на технологичната документация.
- Упражнява контрол при пускане в експлоатация на обекти за добив,
преработка, съхраняване и реализация на продукти от животински
произход, проследяемост.
- Произхода и здравословното състояние на животните за клане.
- Лекарствените средства, биопродукгите и добавките , стимулиращи
растежа и угояването на животните, които са опасни за здравето не
само на животните, а и на човека.
- Документи за годност и безвредност за продукти от животински
произход.

Понякога се налага инспекторите на да извършва съвместно
с други органи инспекции,одити,проверки на даден обект,което е
свързано с безопасността на храните от животински произход и

верифицирането в обектите за производство и търговия с харни от
животински произход. В дирекцията се води регистър на всички
обекти и предприятияа също така и на превозни средства, които
са свързани с производството и търговията на суровини от
животински произход.Всички обекти и превозни средства, които се
водят в регистъра имат удостоверение за регистрация.

Удостоверението за регистрация се получава след подаване на
заявпение,като то е различно в зависимост от това на какво издава
удостоверение. Ако е за регистрация на обект се подава заявление
за регистрация на обект,като в него се упоменава каква дейност



ще се извършва.След това се издава заповед от директора на
ОДБХ/БАБХ, с която заповед се определя комисия, която да
извърши проверката.След така направената проверка от
комисията се издава протокол по образец и чак след това се
издава удостоверението за регистрация на дадения обект. Ако е за
регистрация на транспортно средство се подава заявление за
регистрация на транспортно средство(по образец ),като в това
заявление упоменава какво ще се превозва с него,дали има
хладилни камери или не, а също така предоставя и копие от
регистрационния талон на МПС-то.След това директора на ОДБХ
издава заповед, в която посочва комисия за проверка и след
извършената проверка се издава становище на базата на което се
издава удостоверението за регистрация.

При проверка по търговската мрежа инспекторите-
ветеринарни пекари съставят протокол от така направената
проверка, които се записва в регистъра на даденото предприятиеВ
края на всеки месец всички инспектори предоставят направените
от тях протоколи за изминалия месец на началника на ОДБХ,

По време на стажа си в отдел ”Контрол на храни” посетих

следните обекти:

. Месодобивно и месопреработвателно предприятие - „Брадърс” Ад

гр,Шумен
- Мелница „ Ризов”АД

Месопреаботвателнопредприятие „ Рая“ ООД с. Радко Димитриево
- Склад за търговия на едро с хранителни продукти „КАЙ -08“ ООД

гр,Шумен

. Млекопреработвателно предприятие - „Ваком МП” ООД

гр.Шумен /”Сердика"/
По време на проверките в посочените търговски обекти инспекторите

следят за наличието на термометри в хладилните камери, дали стоката

се съхранява правилно при посочените на етикетите температури,за

срока на годност на стоката. Пишат се предписания за откритите

несъответствия, в които се посочва срок, в който те трябва да бъдат



отстранени. Проверяват се още ДОКУМЕНТИТВ, КОИТО се ВОДЯТ В обектите

дапи се ВОДЯТ ПРЗВИПНО, И дали се попърват редовно.
Месодобивно и месопреработвателно

предприятие - „Брадърс" АД гр.Шумен

Рег.Меве2701 003

Едно от предприятията които посетих беше „Брадърс” Ад
гр.Шумен за клане на свине, същата работи от 20053. Съгласно
технологичното документация в предприятието се добива свинско

трупно драно месо и субпродукти без да разполага със собствена
база за производство. Разработени са ДПП и НАССР системата,
които определят 3 критични контролни точки-отстраняване на

стомашно-чревния тракт, охлаждане и съхранение на субпродуктите
Ц охлаждане Ц съхранение Нд СЗЦНСКОШО трупно МЗСО.

Съгласно технологичния проект, предприятието включва
следните основни пунктове: дезинфекционна площадка за измиване

на транспортните средства, рампа за приемани на животните,
четири бокса за предкланична почивка и изолационен бокс, баня за
животните с душово устройство, зала за клане, осем хладилни

помещения, битово-санитарен филтър за персоналастая на

ветеринарния лекар и административнастая.

Преди началото на каквито и да е процедури, животните биват
проверени за наличието на необходимата документация, а именно
свидетелство издадено от лицензиран ветеринарен лекар, което да

бъде подписано и подпечатано от него.В него задължително трябва
да присъстват следните данни: произход на животните, собственик,
вид, категория и брой на животните,клинично състояние на

индивидите, проведени диагностични изследвания и ваксинацииСще

трябва да има информация за хранителната верига и контролен
лист за ЗКГПЦВЗН КПдНиЧЕН надзор при болестта Класическа чума по



свинете. Непосредствено след тази проверка животните се

разтоварват в боксовете за почивка и се преглеждат. Болните и

съмнително болните се поставят в изолационния бокс и се

приколват след редовното клане, след което се извършва щателна
дезинфекцияЛреди клането свинете преминават в помещение за
предкланичен тоалет, където се измиват чрез душови устройства.

Клането на свинете се извършва на няколко етапа. След

преминаването им в залата за клане те се зашеметяват с

електрозашеметител, обезкървяват се чрез прерязване на вена

югупарис и след това труповете се подлагат на ветеринарно-
санитарен месопреглед. Оглеждат се главата и някой основни

лимфни възли по нея-!птапд/ьи/аг/з, [п.тапд/Ъи/аг/з ассезвог/ез и

/п.ге!гор/7аг/п9е/,а сливиците се отстраняват и оглеждат за

антраксна ангина. Прави се оглед на бял дроб, трахея и хранопровод

(ливера), а сърцето се оглежда за наличие на цистицеркоза, от сгига

сЛар/тгаутаиса на диафрагмата се вземат проби за
трихинелоскопиране. По преценка на ветеринарният лекар се правят
разрези и на някой други органи, и прилежащите им лимфни възли,
изследват се бъбреците и се отстранява гръбначния мозък,По време
на прегледа трупът и органите на едно животно се маркират с едни
и същи номераЛробите за лабораторно изследване (за трихинелоза)
си нареждат на маса върху номерирани табли.

Оцедените и годни за консумация трупове се маркират от
официалния ветеринарен лекар на кпаницата като се поставят по

два на всяка трупна половина-на гръден и тазов крайник.

Кпаницата разполага с осем хладилни камери-две за трупните
половини, където се поддържа температура от 0 до 40 и две за

субпродуктите, които се охлаждат при температура от 0 до 20,

както Ц един НЗОПЗЦЦОНеНХЛЗдЕЛНЦК.



Официалния ветеринаренлекар проследяваживотните,които са
насочени за клане към месодобивното предприятие в специална

система „ВетИС”, където всеки то тях си има парола./(огато
пристигнат животните ОВЛ ги сравнява с тези посочени в

системата, не се допускат за клане животни,за които няма отразено
движение към месодобивното предприятие.

При посещението ми в предприятието работниците стачкуваха,
защото не бяха получавали заплати от 3 месеца. Пристигна камион

със свинско месо за преработка на стойност 14 хиляди лева, който
беше върнат поради невъзможност стоката да бъде платена.

Мелница „Ризов” АД гр. Шумен ул. Ришки Проход” М972

. Беше направена проверка на НАССР плана.Направи се оглед на

помещенията за производство, складове за съхранение на готовата
продукция. Не бяха констатирани нарушения. Взеха се: смивки от
контактните повърхности, суровина и готова продукция, които се
изследват в акредитирана лаборатория.

Месопреравотеателното предприятие „Рая" ООД с. Радко

Димитриево с крайна продукция сурови малотрайни месни продукти-
мляно месо, и полуфабрикати- кебабчета и кюфтета. Продуктите се
предлагат за вътрешен пазар Шуменския регион, като разполагат
със собствен транспорт. Използва се охладено или замръзено месо

от ЕРД, СВ, както и сланина, с добавена на адитиви и подправки.

Посещението ми в това предприятие съвпадна с
провеждането на годешния одит. Изработва се годишен план за
извършване на одити, на основание предходните одити, като
това трябва да е минимум веднъж годишно,а в някой случаи и два
пъти, Методите ,чрез които се извършват одитите са проверка
на място, мониторинг на документите, верификация на данни,
интервю с персонала и ръководните кадри, Самия одит протича в
следните етапиюткриваща среща, план на одита,



последователност и часове, одит по документи, заключителна
среща. На тази заключителна среща се прави констатация,
положителна или отрицателна, дават се препоръки и се
определат срокове, в които несъответствията трябва да се
отстранят. След което собственика на предприятиета трябва
писменно да потвърди изпълнените препоръки.
Официалния контрол се извършва чрез акт за вземане на проби,

като се взема средна проба от готовата продукция.
Изследването се прави чрез тампонни проби един път месечно по
Наредба номер 5, вземат се проби от питейната вода четири
пъти годишно по Наредба номер 9 и два пъти за лед, Също така
се вземат проби и от хладилниците.
За дезинфекция предприятието използва препаратите Изосан и

Сюрклор,под формата на таблетки. На 10 литра вода се слага 1

таблетка, като повърхностите трябва да се обезмаслят
предварително, а за пода се използват 2 таблетки всяка
седмица. Хладилните камери се почистват веднъж месечно,
плотове, ножове, машини се почистват в края на всеки работен
ден.

Предприятието разполага с :

1.Входящ дневник-описва се входящата суровина,температурата
в дълбочина.

2.Дневник за допълнителна суровина
З.Дневник за експедирана продукция-къде,кога,вида на
асортимента
4.Производствен дневник-количеството производство за деня

5.Дневник за поддържане на стерилността на работните
помещения- температурата трябва да е 12 градуса
6.Дневник за отпадъци-сключен е договор с екарисаж ,като
отпадъците се придружават с екарисажна бележка. Помещения,
които имат са: помещение за дефростиране на месото,
технологични хледилни камери, помещения за машинна обработка
на месото, опаковки за готовата продукция, помещения за
амбалаж, подправки, санитарен възел за работниците и

административен блок ,

Заключението Нд комисията от проведения одит е, че 6



предприятието въведената НАССР система действа, като се
наблюдава напредък в нейното прилагане.

Склад за търговия на едро с
хранителни продукти

„Кай - 08” ООД гр.Шумен

Търговският обект се намира на адрес Шумен, Промишлена зона,
база ОКС с рег./Че 3846/19.03.1Зг.

Търговският обект разполага с 6 големи хладилна камери с размери
Зм ширина, 5 м дължина на 2.5 м във височина .При това посещение
ми бе показана систематиката при извършване на такъв вид

проверка с преглед на документацията нужна за даване на

разрешително за формиране и употреба на дадения търговски
обект. Друга част от задължителната документация са

свидетелствата за налична НАССР система, ДДД мероприятия и

документация за техническа изправност на хладилните камери и

провежданите дезинфекционни мероприятия след изпразване на
хладилните помещения. Проверката на обекта протече чрез
попълване на чек лист с посочени всички нужни документи и

технически данни за хладилните помещения подлежащи на проверка.
При проверката не бяха установени нарушения

Млекопреработватепно предприятие
„Ваком МП” ООД гр.Шумен

Рег.М9В6271200

В предприятието се преработва мляко от различни кравеферми

от регионаПроизвеждат се бяло саламурено сирене и кашкавал,

кото цялата продукция е предназначена за износ. Също така
предприятието произвежда саламурено сирене и кашкавал от козе

Ц овче МПЯКО.



Територията на обекта е разделена на чиста и нечиста зона. В

нечистата зона са приемните рампи, както и помещенията
(силовите) за охлаждане на суровото мляко, а отвън до

помещенията за прием на млякото се намират цистерните за СЖП

2ра и Зта категория (суроватка и цвик). Чистата зона включва
цистерни за престои и събиране на млякото, лаборатория за
контрол на внасяната суровина и отделението за пастьоризация,

Ветеринарна-санитарна експертиза се прави както на

пристигащото мляко, така и на готовата продукция. При

пристигане на млякото, след разбъркване с метална сонда, се
вземат проби, които се изследват за чистота, киселинен градус,
плътност и масленост. Едва след това млякото се окачествява и

се източва от цистерните.
Прецежда се и се охлажда до 400, след което се извършва

пастьоризация при 7500, като след това се охлажда и отива по

тръбен път до помещенията за производство на бяло саламурено
сирене.

При проведената от нас инспекция ни бяха показани
помещенията за съхранение на маята нужна за подквасване на
млякото, залата за подквасване и обработка на сиренината по

технология отговаряща на БДС стандарт, залата за
осоляване,пералното и сушипно помещение за цедилките, залата
за престой и хладилните помещения за престой и зреене на

сиренето преди износ.

Технологията за производство на ВСС - в сиренарските вани
изработени от неръждаема стомана с размери; дължина 5 т,
ширина 2 т, височина О,5 т и обем - 500 /. се поставят тензухени
цедилки, предварително изпрани и изсушени . В тях трябва да се
събере обработената сиренина и да се изцеди суроватката, за да

се пресова сиренинната маса. След формиране на бучките сирене



блокът сиренина се нарязва с нож по шаблон широк 12 ст надлъжно

и напречно. Получават се кубични форми с дължина на ръба 10-12

от и маса 900-1000 9. Като се престъпва към осоляване на

сиренето по метода на мокро осоляване в 22-24%-ен солов разтвор
наредено в метални тенекии. По този начин сиренето престоява 1

седмица в помещение за зреене и след това се запечатва и се

прибира в хладилни помещения за съхранение и последващо зреене в

период от 60дни (и за сиренетои закашкавала) при температура
от 400 преди етикетиране и износ.

Предприятието разполага и с цех за производство на

кашкавал като спазва всички технологични характеристики за
производство по Български Държавен Стандарт, но поради

технологична пауза в производство на този продукт ми беше
показана само материалната база за производство на кашкавала
без да наблюдавам технологичния процес.

3. Отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните“ - гр.Шумен

Този отдел ръководи и координира дейностите по опазване на здравето
на животните и хората от заразни и паразитни болести, чрез
профилактични програми, национални програми за надзор на
заболяванията по животните, национални мониторингови програми,
ограничителни и принудителни мерки при възникване на заболяване,
епизоотопогично проучване и мерки за ликвидиране на огнището,
саниране на околната среда чрез ДДД мероприятия, обезвреждане на
трупове, животински продукти и инвентар, представляващи фактори за
предаване на инфекцията. Занимава се също с идентификацията на
животните и регистрацията на животновъдните обекти.
Имайки в предвид епизоотичната обстановка в гр.Шумен и региона и

избухването на някои заболявания ,през последните няколко години,
опасни за животните , опасни и за човека ми бе предоставена
съответната информация :



Щ- с.Загориче - ГВ, заболели-3 бр, умрели-2бр,убити-1бр /
03.08.2012г.
- с.Драгоево - ГВ,заболели- 1 бр, умрели-1бр / 27.12.2012г
. с.Ясенково -Агне, заболели-1бр, умрели-1бр/ 31.10.2О1Зг

ИНФЕКЦИОЗЕН ЕПИДИДИМИТ

- с.Царев Брод, с.Могипа, С.Върбица - Кочове,забопели и умрели-
Збр/З1.10.2012г

ТУБЕРКУЛОЗА

- гр.Смядово - ГВ/ 30.04.2012Г
БЯС

- гр.Шумен - лисица /2009г.
- с.Дибич- лисица /2009г.
- с.Миланово- коза /2009г.
сМараш-котка /2О1Ог.

. гр.Смядово-котка /2О10г.
ПЕВКОЗА

- с.Мипаново - ГВ, брой засегнати дворове-21, заболели-43 /
29.04.2010г

КУ-ТРЕСКА

с.Трем - ГВ, заболели -4 бр / 27.12.2012г
с.Черноглавци - ОВ, заболели- 17бр / 27.12.2012

ТРИХИНЕЛОЗА

- С.Венец, с.Тушовица, гр.Смядово - СВ / 30.12.2013г,
НОЗЕМАТОЗА

. С.Васип Друмево - ПЧ / 30.04.2013г.
- с.Черни връх - ПЧ / 30.04.2О1Зг.

ЛЕПТОСПИРОЗА

- Говеда - 21 .09.2О12г.
МЕДИ-ВИСНА



- Красен дол - ОВ / 12.04.2011 г.
ИНФЕК ИОЗЕН РИНОТРАХЕИТ

. с.Царев Брод - ГВ, заболели - 24бр/ 30.04.2011г.
МУКОЗНА БОЛЕСТ- ВИРУСНА ДИАРИЯ

с.Трем - ГВ и ОВ -общо 9 бр/ 12.10.2010 г.

САПМОНЕПОЗА

с.Ивански - ПЦ / 2010г.
- гр.Шумен - СВ / 2011 г.

СИН ЕЗИК

През лятото на 2014 година широко разпространено бе заболяването
„Син език", което се пренася предимно с кръвосмучещи насекоми.
Заболяването засегна голяма част от нашата страна, като случаи на
„Син език" бяха констатирани и в шуменска област. Въпреки, че бе
наблюдавано и заболяване и при говедата в шуменска област заболяха
свце.Най-големи бяха загубите за животновъдите в селата : Бяла река,
Риш, Могила, Нова Бяла река , Веселиново , Тушовица, Писи връх.
Заболяването бе регистрирано в областта в периода 24.07.2014 г -
28.08.2014г.

Имунопрофипактичните мероприятия и диагностични изследвания са
най-доброто средство за предпазване от разпространение на много
опасни инфекциозни болести по животните и хората. По време на стажа
си нямах възможността да участвам в някои от масовите мероприятия
по ДПП като:

- Туберкулинизация - изследването се прави два пъти годишно като
обхваща всички говеда над 6 месечна възраст. Всяко животни се
изследва само по веднъж. Второто изследване на есен е за животните,
които при първото, пролетно изследване не са били навършили 6
месеца;

Вземане и изпращане на кръвни проби за Бруцелоза на овце, кочове и

пръчове.

Вземане и изпращане на кръвни проби за Лептоспироза.



Втора Част

Втората ЧЗСТ ОТ стажа беше проведен ВЪВ ветеринарна амбупатория -
под ръководството на д-р Милен Данков.

Акушерство и генекология

Най-често срещаните акушеро-гинекопогичнипроблеми са ендометрит,
пиометра, фиброаденоматоза на млечни жлези. Хиперплазия на матка.
Възпаленията на матката много често възникват след еднократни или

многократни третирания от страна на стопаните спрепарати с

прогестероново действие за отлагане или подтискане на еструса
( Ноноволин или Сомйпап). Въпреки многократното предупреждаване на
собствениците голям процент от тях предпочитата да третират
животните си с тях. Масово на така наречените „дворни„ котки се дават
хапчета.



Руотетга

За доказване на бременост се
използва ехографски метод. 20- дена след евентуалната дата на
заплохщане се извършва прегледа. При нежелана бременост в
зависимост от това кой ден от бременноста е се прилагат или препарата
АП:!пе или се прави радикално Зесйо Саезагеа. Имах възможността да
наблюдавам Зестйо Саезагеа на 7-годишен Кавалер Шпаньол.

Вътрешни незаразни болести

ЕДНИ ОТ най-често срещаните ПЗТОПОГИИ ПРИ домашните ЖИВОТНИ са



ТЕЗИ, ОТНЗСЯЩИ се КЪМ вътрешните НЕЗЗРЗЗНИ бОЛЕСТИ. Те заемат ГОЛЯМ

процент ОТ ВЕТеРИНЗРНОМЗДИЦИНСКаТа практика.

По отношение на гастроинтестиналните заболявания при дребните
животни, наблюдавах пациенти с диагнози гастрит, ентерит,
гастроентерит. Главният етиологичен фактор за възникването на

гастроентеритите беше неправилното хранене на животните.
Заболяването се установяваше най-често при дребните породи кучета,

хранени с тръбести кости, както и със силно дразнещи храни от кухнята

на стопаните си( люти чушки, домати консерва, пържени храни).
Клинично се наблюдава диария, омърлушеност, понякога повишена

вътрешна телесна температура, учестена чревна перистаптика и

болезнен при палпация корем. За лекуването на тези състояния се
използваха спазмолитици - ВцзсоНе/дуп противоповръщателни средства -
Ве9ап, антибиотик - Ваутгп, Оиататеъ

Въпреки летния сезон, не бяха рядкост и респираторните
заболявания. Главна причина за тяхното възникване са даването на
студена вода след пренатоварване, рязка смяна на климатичните
условия - държане в помещение с климатик и след това разходка при
високи външни температури. Диагностицирането им извършвахме освен
чрез аускултация и ренгенологично. Мерките, които принципно се
предприемат при лекуването на тези заболявания, са: прилагане на
противовъзпалителен препарат - 6|цсосогт1п и антибиотик Ваутгп,

Вгаххт, откашлящи - Бромхексин, Геломиртол, Салбутамол.
Вследствие на хранене с меки храни - консерви и домашна храна

кучетата страдат от възпаление на околоаналните жлези. Това
заболяване не трябва да се подценява, а да се лекува своевременно,
тъй като животните поддържат инфекция, а това може да доведе до
други заболявания - орхити, ревматизъм и др.

Много често срещани и трудни за лечение са дерматологичните
проблеми. Някой от микотичните дерматози лесно се доказват под
микроскоп според вида на спорите, Третирането им може да бъде
локално - |тауего| (прави се разтвор за пръскане). Ваксина през 20

дена 0 Вйосап М. Също така могат да бъдат предписани и таблетки за



вътршно приемане - Миконафин, Тербинафин. Гъбичната инфекция
често е комбинирана с бактериална , тогава се използват и

антибиотични препарати - Ваутгн, Цпсо-зреспп. Противовъзпалителни -
Глюкокортин. Други препарати за локално третиране на бактериални,
гъбични инфекции, както и за Екземи и гнойни дерматити са разлигни
видиве мазила - Тридерм, Спорил, Клобедерм, Дипрогента, Нистатин и

дР-

Продължително и трудоемко за собствениците и лекуващия лекар
е лечението на алергичните и атопичните дерматити. Понякога изисква
дълго време да се установи причината, ако въобще се установи.
Терапията е с кортикостероидни препарати. За изключване на различни
алергени се препоръчва смяна на храната, перипните препарати, вида
на нагръдниците. Има и препарати, които подтискат сърбежа, но не
елиминират причинителя - Апокуел, както и различни лечебни
шампоани и препарати със съдържание на Омега масти киселини за
подсилване на кожната бариера.

Имах възможността да наблюдавам и различни случаи на
отравяния. Х/Ереготохйсозйз, |птох1сатйо сит дпзестйсйспз рНозрпогог9ап1сЕе,
Апйсоаешаптюхйсозйе. Лечението е със специфична и с общо укрепваща
терапия. Общо укрепваща терапия - МаС| , В5п9ег Вгаип, Х/Етатт С, В -
сотр|ех. Оеуап, Сатоза|, Х/Етатт В 12, Оиататеъ Визсо|узйп,
антибактериапна терапия, противовъзпапителни средства.

Апйсоа9и|апт тохйсозйе- антидот Витамин К1 - 4-5 т9/К9 - 2 пъти
дневно;

|птох1саио сцгл Епзестйсйоез риовррогощапйсйз - антидот Атропин - 1

т9/К9, 1/3 венозно и след 15-30 мин подкожно.

Хирургия
Имахме и най-разнообразни хирургични случаи. Много често идваха

пациенти с абсцеси в различни области предимно на главата,
вследствие от ухапване, убождане и тн. Хирургичната обработка се
състои в туширане на полето, инцизия с цел източване на
съдържанието, промивка на празнината и интрамускулно прилагане на
антибактериални и противо възпалителни средства - РгосППпе +
(ЗШсосогтЕп.



Имахме и пациенти за
кастрация - Огтестотйа; Оуаплузтегестотйа. Кастрацията на мъжките
котараци се извършва по закрит метод.

Отититге са често срещани особено през петнтите месеци - Согрога
апела ет театиз асизпсиз. Поради актуалния бизнес с търсене на
трюфели в момента в летния сезон имахме голям брой пациенти
предимно от породата Кокер Шпанъол и Лагото с чужди тела, които
причиняват Отит. Намираните чужди тела най-често бяха осипи.
Извършва се преглед с отоскоп, ако има чуждо тяло се отстранява, след
това се изписват антибиотични капки , най-често използваните са
Вехогу|.

Имахме и различни случаи на пациенти с рани от различни
причинители - Х/и|пие рипстит, Х/и|пиз гпогзит, Уи|пц51псйзит Извършва
се промивка на раната, нанася се антибиотичен препарат и се
инжектират РгосППпе + ОШсосогНп.

Един от най-интересните пациенти беше няколко месечно кученце,
което беше паднало двукратно в улеи с врели джибри. Изгарянията му
бяха определени като 2ра степен. В продължение на две седмици идва
на превръзки и му беше назначена антибактериална и

противовъзпалитепна терапия.



5 - месечен Дакел беше ПОГьЛНЗП вата И ЧЗСТИЦИ ОТ ПЛЗСТМЗСОВИ

играчки. Предприе се дИЗГНОСТИЧНЗ кранио-каудална ЛЗПЗРОТОМИЯ И

ентеротомия. За съжаление вследствие на сърдечен бЛОК, пациентът
ПОЧИНЗ ПО време на операцията.

Често се правят и операции за премахването на неопластични
образувания в различни части на тялото. Изпраща се материал за
хистологично изследване в хуманна лаборатория. Засегнати са
пациенти от всички възрастови групи.

Инфекциозни болести



При домашните любимци (кучета, котки, декоративни зайци) се
прилагат различни схеми за ваксинация, за да бъдат те защитени срещу
заболявания, които могат да бъдат смъртоносни за тях и които могат за
бъдат опасни за човека. На всяко животно се издава паспорт, който е
официалниятдокумент на животното. По него се следят датите за
ваксинации и обезпаразитявания.
Най-честата манипулация извършвана ПО време на стажа бяха
ваксинациите на кучета И КОТКИ.

. „МоШуас" рцрру ВР -атенуирана ваксина, препоръчва се да се
ваксинират на 45 дневна възраст;
. „МегбаГ“ -Ецпсап ВНРР|2 + |. - жива, атенуирана, лиофилизирана
ваксина. Прилага се на 60 дневна възраст.
. „МегйаГ” Еигйсап ОНРР|2+К|. - поставя се на 3 месечна въраст. След
това на всеки 12 месеца се прави реваксинация.
. -котки на 8 седмици НЗХ/„РСХ/Р +/- РеЦ/

12 седмици - НЗУ,РСХ/,Р +/- РеЦ/ + Каьйез

Реваксинация се извършва на всеки 12 месеца.

Поради голямата популация на кърлежи,
векторно преносимите болести са често срещани. Имахме няколко



пациента с Моноцитна ерлихиоза. Всеки един от тях беше с различни
клинични признаци - Оергезйа, Ругехйа, Апогехйа, Апаетда, Оеоета зсгои,
Цуейт, |стеги5,КпЕпогга91а. Може да се асцит вследствие на бъбречни и
чернодробни увреждания. Векторните заболявания лесно се
диагностицират с моно тест само за определено заболяване или
комбиниран тест за няколко болести (епар - Тезт). Освен теста се пускат
и кръвни изследвания - химични и биохимични показатели. Освен
ориентир за заболяването ( тромбоцитопения, певкопения, анемия)
показателите (креатинин,АьАТ, АЗАТ) ни показват степента на
увреждане на вътрешните органи.

Прави се 21 - дневен курс с ВохусусНп, успоредно с него се приема и

Ратойбйп. Поставя се |т5аосагь - два пъти през 1 седмица.

Имахме и случаи при няколко месечни кучета заболели от Парвовироза,
Гиардия, Корона вирус. Пациентите бяха без ваксини или живеещи на

едно място с много други кучета, диагностиката на причинителя се
извършва с бързи тестове. Най-често изпилзвания от нас тест
СРУ+ССУ+ОЕагсПа, СРХ/ + СБХ/.

Специфичното лекуване на тези болести се състоеи в инжектирането на
хиперимунен серум - Гискан 5. Поради силната дехидратация се
извършваха венозни инфузии на глюкоза, електролитни , МаС|.

Симптоматичната терапия се извършваше с инжектирането на

противоповръщателни средства, витамини, кръвоспиращи,
болкоуспокояващи, антипиретици, антибиотици и др.



Паразитология

Поради МНОГОТО бездомни ЖИВОТНИ навсякъде се създават УСЛОВИЯ

за разпространението на екто И еНДОПЗРЗЗИТИ, КОИТО се предават И на

домашните любимци.

На пазара има богата гама от антихелминтни препарати. Тези

препрати се дават профилакгично всеки месец или на два месеца. Най-

често използваните средства за профилактична дехелминтизация на

кучета са ВгопТа| рирру ( препоръчва се първото обезпаразитяване да
бъде на ЗО-дневна възраст), Х/Етатйптле, Ргагйтес В, Сезта| , Сапйуегт,
ВеШпе! р|из и др., а при котките Ргагйтес С, Сеата! са“: и Сапйуегт.

Борбата с ектопаразитите се провежда също с голямо разнообразие от

продукти. Някой от тях са пипофипни пипети - Аоуапйх, Рургузт, ЕНЕрго,

Виси/Еп, ВгоасШпе и др. Пипетите Х/естга 30 - не проникват в кожата, а

създават филм върху нея. Могат да бъдат давани таблетки за вътрешен

прием за ектопаразити - Мех9иаго, Зрестга, Вгауесто. Каишки - ВоНо,

КЕШХ, Рогезто.

Актуален проблем през летните месеци са бълхите. Поради големия
брой на гостоприемници те лесно се разпространяват. Затова е
необходимо периодичното обезпаразитяване на животните,
помещенията и дори и в жилищата - Айкън, Неостомозан и др.

Имахме няколко случаи на отооестозйз при котки. Вътрешната
повърхност на ушната раковина и външния ушен канал са силно
замърсени. Взема се проба върху предметно стъкло и се набюдава под
микроскоп. Установява се наличието на отооестее супотйз. Приготвят се
капки, Ако котката съжителства с други котки или кучета и те се
третират.

Трета Част



Всестранна земеделска кооперация „ПКК Бразди” в село Велино.

В кооперацията са развити растениевъдството и животновъдството.

В кравефермата се отглеждат глави едър рогат добитък, като са
дойните крави , останалото юници и телета до и над 6-месечна
възрастМлякото се изкупува от Млекопреработватепно предприятие
„Ваком МП” ООД гр.Шумен. Средния месечен млекодобив е 60 тона.

Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения

Заболяванията на репродуктивната система са от особена важност за
всяка ферма, тъй като тяхното наличие носи сериозни загуби. Поради
тази причина се обръща голямо внимание на репродукцията и

профилактиката на акушеро-гинекопогични заболявания.

Възпаленията на млечната жлеза са може би най-големия проблем при
кравите. Основните форми на мастит, които наблюдавах бяха
катарапният и катарапно-гноен мастит. Причините за възникването на
маститите са доста, по-важните от които бяха:

- Неспазване хигиената по време на доене, неправилно измиване на
доилните апарати, грубо доене.
. Начина на отглеждане на животните - несвоеврменно отст аняване

с
на тора и контакт на вимето с повърхност-га наподаь
- Непълноценно хранене на животните.
- Неправилно пресушаване на лактиращите крави.
- Травми на млечната жлеза, поради грубо отношение.

При ОСТРИЯТ гнойно-катарален МЗСТИТ, КЛИНИЧНО се наблюдаваха
ПРОМЕНИ КЗКТО В млечната жлеза, така И В издоеното МПЯКО. Обикновено
се засягаше едната четвъртина, КОЯТО е отекла, болезнена И

темперирана. Млякото е воднисто, пресечено с наличие на голям брой



млечни съсиреци. За лекуване се прилагаше окситоцин, антибиотични

шприцове приложени интрацистернално ( Мазщет Топ, Атрйтазт и др.) и

антибиотици приложени парентерално (атохтсППп, охутетгасусПл,

9ептатйсйп). От хроничните мастити, най-често наблюдавания беше
ХРОНИЧНИЯ гнойно-катарален МЗСТИТ. ДИЗГНОЗЗТЗ на СУбКЛИНИЧНИ МЗСТИТИ

е ОСНОВНО С помощта на бърз МЗСТИТЕН тест - ШНЕЛ тест.„..-.Ще
Най-често срещаните форми на възпалителни процеси в матката са
остър катарапно-гноен ендометрит и хроничен катарален ендометрит,
Главната причина за възникването на следродипен катарапно-гноен
ендометрит бяха трудните раждания, задържането на последъка и

неговото мануелно отстраняване от лекуващия. Заболяването се
установяваше при клинично изследване - наличие на голямо количество
слузесто-гноен ексудат, който изтича от вулвата, понижен апетит и

отпадналост. Вагиналното изследване показваше събиране на гноен

ексудат в дъното на влагалището и зачервяване на рогйо уа95папе итеп.

При рекгапно изследване се установяваше удебелена и флуктуираща
матка, разположена в коремна кухина, както и асиметрия на маточните
рога. Терапията на този вид ендометрит се състоеше в промивка на
матката с , инжектиране на окситоцин и вътрематочно.

ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

В кравефермата се обръща голямо внимание на правилното хранене,
хигиената и профилактиките на заболяванията при животните.
Фуражьт ,с който се изхранват животните е качествен и добре
балансиран.Животните ИМЗТ ЗЗДОВОПбНИ НУЖДИ ОТ КЪМ



въгпехидрат,белтъчини, микро и макроелементи.

При тепетата наблюдавах доста често ентероколити. Клиниката, която

се наблюдава е намален апетит, усилена чревна перисталтика при

аускуптация и диария. При лечението на ентероколитите се прилагаха
очиститепни средства (магнезиев сулфат), танинови препарати,

аналгин, витамини, антибиотик или сулфонамид (перорапно). При по-

тежки случаи се налагаше използването на интравенозни инфузии за

общоукрепваща терапия.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Инфекциозните заболявания заемат не мапък дял от патологията на
животните и поради характера на възникване нанасят големи загуби,
както в личните стопанства така и във фермите. Значителен брой от
тези заболявания са зоонози, което налага мерките за безопасност и

борба срещу тях да бъдат ефективни и взети своевременно.

ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Поради начина на отлгеждане животните до известна степен са

предпазени от заболявания от паразитно естество. Провеждат се
профилактични третирания на животните срещу екгопаразити . Това се

извършва с пръскачки и препаратьт НеостомозанНа този етап освен

тези заболявания кравефермата е с много добър статус относно

паразитните заболявания.

ХИРУРГИЯ

Най-често срещаните заболявания при продуктивните животни са
заболяванията на копитата.Причината за това е начинът на
отгпеящане.Животните имат прекалено къси легла и често тазовите им

крайници се озовават в торовата лента.Не малък процент от животните
показват куцота.Третирането на копитните заболявания се извършва
хирургично чрез подрязване,третиране с антибиотик и поставане на
чорапче,което се напръсква с катранов спрей или катран-спиртна смес.



Други МЗНИПУПЗЦИИЖОИТО се ИЗВЪРШВЗТ са ПЗРИОДИЧНО ПОДРЯЗВЗНЕ И

оформяне на копитатарбезроговяване с цел избягване на травматизъм.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА

Фермата произвежда висококачествена продукция - сурово краве мляко
и отговаря на всички изисквания и стандарти на Европейския
съюз.Снабдена е с централен мпекопровод и млякото се складира в

цистерна отговаряща на изискванията на БАБХ , като то престоява там
до пристигане на купувача. Млякото се събира ежедневно . В цистерната
то се охлажда и съхранява при температура 4 градуса до изкупуването.

Опазване на ХИГИЕННИ КРИТЕРИИ ЗА СУРОВОТО КРАВЕ МПЯКО;
съгласно Регламент (ЕО) Мз 853/2004 :

-Общ брой микроорганизми - до 100 000 бр/мл

4 Брой соматични клетки до 400 000 бр./мл

- няма инхибиори

Помещението за съхранение на млякото отговаря на следните
изисквания: осигурява подходящи хигиенни условия и недопускане
замърсяване на постъпилото сурово краве мляко; отговаря на
ветеринарно-санитарните изисквания; разполага с хладилна вана,
хладилник, филтър и апаратура подходяща за физическо пречистване
на млякото, както и пълната документация; Не се допускат животни в

помещението; води се системна борба с гризачите; насекомите и други
вредители.

Фермата подлежи на строг контрол спрямо качеството и копичетсвото на

млякото. Всяко изкупено мляко се придружава от документация

извършена в специална лаборатория , като резултата е наличен в два

екземпляра , един за купувача и един за фермата. Всеки ден

пристигайки ; купувача носи документ с изледване на млякото от

предходния ден. При наличие на забранени субстанции (оводняване,

инхибитори; антибиотици) с млякото се процедира по различен начин в

заВИСИМОСТОТ НЗЛИЧНЗТЗ субстанция.


