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Приложение към Заповед……….…………/……………………
на изпълнителния директор на БАБХ

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Тази процедура регламентира начина на действие на експертите/инспекторите (наричани понататък “служителите”) от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), отговорни за
официалния контрол на фуражи, с оглед да се конкретизират отговорностите, правата,
организационния процес и необходимата документация при дейностите, свързани с регистрация на
обекти, стопанисвани от оператори в сектор „Фуражи” и превозвачи на фуражи, попадащи в
обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 17б от Закона за
фуражите.
Спазването на процедурата гарантира унифициран подход при издаване на документи и
индивидуални административни актове при регистрация на обекти, стопанисвани от оператори от
фуражния сектор и превозвачи на фуражи, както и при воденето и поддържането на областно ниво
на Регистър на регистрираните обекти по чл. 17, ал. 1 от Закона за фуражите, Регистър на
превозвачите по чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите и Списък на регистрираните представители за
внос на фуражи от трети държави по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за
официалния контрол върху фуражите и на съответните национални регистри, в съответствие с чл.
17, ал. 3 и чл. 17е, ал. 2 от Закона за фуражите.
Процедурата е свързана с предоставянето на административна услуга с уникален
идентификационен номер (УИН) 2693 и с уникален идентификационен номер (УИН) 1819.
ІІ. ПРИЛОЖЕНИЕ
Процедурата се прилага от служители на ОДБХ към Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ), които са определени със заповед да извършват официалния контрол на фуражи и от
експерти от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти” при Централно
управление (ЦУ) на БАБХ.
С прилагането на тази процедура се изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005
относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите, Закона за фуражите и Наредба № 109
от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите.
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III. ПОЗОВАВАНЕ
Настоящата процедура е разработена в съответствие със:
1. Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейски парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно
определяне на изискванията за хигиена на фуражите;
2. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г
за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за
създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно
безопасността на храните;
3. Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г.относно каталога на фуражните
суровини, с измененията;
4. Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно добавки за използване при храненето на животните;
4. Закон за фуражите (обн. ДВ, бр. 55/2006 г);
5. Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (обн. ДВ, бр.
84/2006 г.)
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец с приложените декларация за спазване на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 183/2005 (последните актуални образци КФ – 01 до КФ – 05, КФ – 06 и КФ – 07);
2. Декларация по чл. 22а, ал. 3 от Закона за фуражите (последен актуален Образец КФ – 18);
3. Документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността
4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта или Удостоверение за търпимост
съгласно Закона за устройство на територията;
5. Документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е
собственик (само за превозвачи, транспортиращи фуражи);
6. Утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфенция на транспортното
средство (само за превозвачи, транспортиращи фуражи);
7. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите (чл. 47, ал. 1 т. 1.8, т. 1.11,
т. 1.13, т. 1.14, т. 1.16, т. 2.1, т. 2.3, т. 3.1, букви а) – г), т. 3.2.) по чл. 3, ал. 4 от Закона за
българската агенция по безопасност на храните.
За всеки отделен обект се подава отделно заявление.
Заявленията
са
достъпни
на
интернет
страницата
на
БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/zaiavlenia/index/zaiavlenia/Заявления
V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Прилагат се следните определения:
От „Допълнителни разпоредби” на Закона за фуражите:
1. „производство” е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, опаковане,
преопаковане, етикетиране и съхранение на фуражи”;
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2. „преработване” е дейност, която променя свойствата или състава на фуражите, като ги
превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти;
3. „оператор във фуражния сектор” е физическо или юридическо лице, отговорно за спазването
на изискванията на този закон и правото на Европейския съюз в рамките на дейностите под негов
контрол на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на
пазара, включително употреба на фуражи, и регистрирано по Търговския закон, Закона за
кооперациите, Закона за задълженията и договорите или по Закона за подпомагане на
земеделските производители”;
4. „обект“ е всяко помещение или сграда, в която се извършва добив, частична или цялостна
преработка, опаковане, преопаковане, етикетиране, съхранение, търговия и употреба на фуражи“;
5. „етикетиране“ са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки,
изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху
опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в
документи, указания и обяви, които ги съпровождат.
6. „груби нарушения“ са нарушения на изискванията на Закона за фуражите или на нормативните
актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни,
растения, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби;
7. „системно нарушение“ са три или повече нарушения на изискванията на Закона за фуражите и
на нормативните актове по прилагането му, за които на лицето са наложени административни
наказания с влезли в сила наказателни постановления;
8. „системно възпрепятстване на контролната дейност“ са три или повече възпрепятствания от
страна на оператора във фуражния сектор независимо дали операторът присъства или не по време
на извършване на проверка от компетентния орган.
От Регламент (ЕО) № 183/2005:
„предприятие“ означава всяка единица на предприятието за фураж.
От Регламент (ЕО) № 178/2002:
1. „предприятие за производство на фуражи“ означава всяко предприятие с или без стопанска
цел, обществено или частно, което извършва някоя от дейностите по производство, приготвяне,
преработка, съхранение, транспорт или разпространение на фуражи, в това число и всеки
производител, който произвежда, преработва или съхранява фуражи за храна на животните в
собственото му стопанство;
2. „фуражи” (или “фуражни продукти”) означава всяко вещество или продукт, включително
добавки, изцяло или частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене
на животни през устата;
3. „пускане на пазара” означава притежаването на храни или фуражи с цел продажба, в това число
предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или срещу
заплащане, продажбата, разпространението и други форми на прехвърляне.
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От Регламент (ЕО) № 767/2009:
1. „фуражни суровини“ означава продукти от растителен или животински произход, чиято главна
цел е да задоволят хранителните нужди на животните, в техния естествен вид, пресни или
консервирани, и продукти, получени от тяхната промишлена преработка, както и органични и
неорганични вещества, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, които са
предназначени за употреба при храненето на животните през устата, без или след преработка, или
при приготвянето на комбинирани фуражи, или като носители на премикси;
2. „комбиниран фураж“ означава смес от най-малко две фуражни суровини, независимо дали са
със или без съдържание на фуражни добавки, за хранене на животните през устата, под формата
на пълноценни или допълващи фуражи;
3. „пълноценен фураж“ означава комбиниран фураж, който поради своя състав е достатъчен за
една дневна дажба;
4. „допълващ фураж“ означава комбиниран фураж, който има високо съдържание на определени
вещества, но които поради техния състав са достатъчни за една дневна дажба, само ако се
използват в комбинация с други фуражи.
От Регламент (ЕО) № 1831/2003:
1. „фуражни добавки“ означава вещества, микроорганизми или препарати, различни от
фуражните суровини и премиксите, които съзнателно се добавят в храната или водата, за да
изпълняват по-специално, една или повече от функциите, посочени в член 5, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1831/2003;
2. „премикси“ означава смеси от фуражни добавки или смеси от една или повече фуражни
добавки с фуражни суровини или вода, използвани като носители, които не са предназначени за
директно хранене на животните.
VI. ОБХВАТ – УИН № 2693
1. Дейности, които подлежат на регистрация
Процедурата по режима за регистрация на обекти, стопанисвани от оператори във фуражния
сектор обхваща дейности, извършвани в обекти на физически (едноличен търговец - ЕТ) или
юридически лица, които попадат в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005. На регистрация
подлежат обекти, в които се извършват следните дейности:
1.1. Производство на фуражни добавки;
1.1.1. от категорията на технологични фуражни добавки, с изключение на: добавките, които са
предмет на точка 1, буква б) („антиоксиданти“) от Приложение I на Регламент (ЕО) № 1831/2003:
само добавките с фиксирано максимално съдържание;
1.1.2. от категорията на сензорни добавки с изключение на: добавките, които са предмет на точка
2, буква а) („оцветители“) от Приложение I на Регламент (ЕО) № 1831/2003: каротеноиди и
ксантофили;
1.2. Производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

Код: СОП –
КФСЖП – 7
версия: 08
Страница: 5 от 39

1.2.1. хранителни добавки, с изключение на:
- добавките, които са предмет на точка 3, буква а) от Приложение I към Регламент (ЕО) №
1831/2003: витамини А и Д;
- добавките, които са предмет на точка 3, буква б) от Приложение I към Регламент (ЕО) №
1831/2003: мед и селен;
1.2.2. зоотехнически добавки, с изключение на:
- добавките, които са предмет на точка 4, буква г) („други зоотехнически добавки“) от
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003;
1.3. Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара и за нуждите на собственото
животновъдно стопанство;
1.4. Производство и търговия на комбинирани фуражи с участие само на фуражни суровини,
включващи до три и над три фуражни суровини;
1.5. Разфасоване, пакетиране, препакетиране, преетикетиране и търговия с комбинирани фуражи и
фуражни суровини;
1.6. Производство и търговия на фуражни суровини, в това число:
1.6.1. Производство и търговия с продукти от преработката на зърнени култури;
1.6.2. Производство и търговия с продукти от преработката на маслодайни семена и маслодайни
плодове;
1.6.3. Производство и търговия с продукти от преработката на семена на бобови култури;
1.6.4. Производство и търговия с продукти от преработката на клубеплодни и кореноплодни;
1.6.5. Производство и търговия с продукти от преработка на други семена и плодове;
1.6.6. Производство и търговия с продукти от преработката на тревни и груби фуражи;
1.6.7. Производство и търговия с продукти получени от преработката на други растения и
водорасли;
1.6.8. Производство и търговия с продукти получени от преработката на млечни продукти;
1.6.9. Производство и търговия с продукти получени от преработката на сухоземни животни;
1.6.10. Производство и търговия с продукти получени от преработката на риба и други водни
животни;
1.6.11. Производство и търговия с минерали и получените от тях продукти;
1.6.12. Производство и търговия с странични продукти от ферментацията на микроорганизми,
чиито клетки са били инактивирани или унищожени;
1.6.13. Производство и търговия с продукти, получени от производството на тестени и макаронени
изделия (хляб, бисквити, вафли и макаронени изделия);
1.6.14. Производство и търговия с продукти, получени от производството на зърнени закуски;
1.6.15. Производство и търговия с продукти, получени от производството на сладкарски изделия и
сладкиши;
1.6.16. Производство и търговия с продукти, получени от производството на захарни изделия,
включително и на шоколад;
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1.6.17. Производство и търговия с продукти, изброени в Част В, Раздел 13 (Други продукти),
съгласно каталога на фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕО) №
767/2009;
1.7 Производство на храни за домашни любимци;
1.8. Търговия на едро с храни за домашни любимци;
1.9. Търговия на фуражни добавки;
1.10. Търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;
1.11. Търговия на комбинирани фуражи и фуражни суровини, съгласно каталога на фуражните
суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕО) № 767/2009;
1.12. Превозвачи, транспортиращи фуражи и извършващи транспортно–спедиторска дейност;
1.13. Отдаване под наем на складови помещения (пристанища и др.);
1.14. Оператори, които не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на
производителите и/или търговците до складовете на производителите;
Забележка: Обектите по т. 1.7 и т. 1.8 се регистрират в съответствие с изискванията и на
Регламент (ЕО) № 183/2005 и на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Задължително е тези обекти,
стопанисвани от оператори да бъдат регистрирани съгласно изискванията на чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите. Регистрацията
на извършваните от тях дейности се осъществява в съответствие с изискванията на чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 183/2005, от инспекторите, отговорни за официалния контрол на фуражите
при ОДБХ. Регистрацията на обектите в съответствие с чл. 229 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, във връзка с прилагането на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 се извършва от съответните компетентни за това служители в ОДБХ.
За регистрацията на обект, извършващ дейност с храни за домашни любимци, попадаща в
обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 се прилага тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4
от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, както следва:
 производство на храни за домашни любимци – в съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.8 от
Тарифата;
 разфасоване, пакетиране, етикетиране и съхранение на храни за домашни любимци – в
съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.11 от Тарифата;
 търговия на едро с храни за домашни любимци – в съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.13 от
Тарифата;
 търговия на едро с храни за домашни любимци без задържането им на склад – в
съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.14 от Тарифата.
Важно: Регистрацията на обекти, извършващи търговия на дребно с храни за домашни
любимци се извършва в ОДБХ на основание чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинска
дейност.
Директорът на ОДБХ създава координация между сектор “Фуражи”, отдел “Здравеопазване
на животните” и отдел “Контрол на храните” относно регистрацията на обектите по т.
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1.7 и т. 1.8 в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 и на Регламент
(ЕО) № 1069/2009.
Директорът на ОДБХ създава организация относно уведомяването на всеки оператор, който
подава заявление за регистрация на обект, по т. 1.7 и/или т. 1.8, в съответствие с
изискванията на чл. 229 от ЗВД, че е задължен да подаде и заявление за регистрация в
съответствие с изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 15, ал.
1 от Закона за фуражите.
При констатирането на нарушаване на разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите
(за липсата на регистрация на обектите по т. 1.7 и т. 1.8) на съответния оператор се
налага административна санкция по чл. 66, ал. 1 или ал. 2 от Закона за фуражите.
2. Проверка на заявлението за регистрация
2.1. Заявлението по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ (последен актуален
образец) се подава в съответната ОДБХ по местонахождение на обекта. Заявлението може да се
подаде по следните начини:
а) в деловодството на ОДБХ;
б) по електронен път с квалифициран електронен подпис; или
в) чрез пощенски оператор.
2.2. Служителят, отговорен за контрола на фуражи, проверява подаденото заявление, като следи:
2.2.1. Заявлението да има Уникален регистрационен индекс (УРИ) и дата от деловодството на
ОДБХ;
2.2.2. Заявлението да е подписано и да съдържа дата на подаване на заявлението от оператора;
2.2.3. Да е подадена заверена с подпис на заявителя декларация, че са изпълнени приложимите
изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005;
2.2.4. Да са приложени всички необходими документи съгласно чл. 16, ал. 2 и чл. 17б, ал. 3 от
Закона за фуражите;
2.3. Когато служителят установи, че заявлението е попълнено неправилно, липсват необходими
данни или има други непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява
заявителя и се определя срок не по-кратък от 10 работни дни за отстраняване им. В случаите,
когато отстраняването на непълнотите и/или неточностите е свързано с допълнително представяне
на документи, издадени от други административни органи, срокът не може да бъде по-кратък от
нормативно установения срок за произнасяне на тези органи;
2.4. При неотстраняване в указания срок на непълнотите и/или неточностите по т. 2.5, директорът
на ОДБХ издава заповед за отказ за регистрация;
2.5. Заповедта за отказ се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ. Съобщаването се извършва
писмено с обратна разписка, включително чрез електронна поща или факс, ако операторът е
посочил такива или му се връчва лично срещу подпис. Когато заинтересованото лице не е
намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в
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Интернет страницата на БАБХ или се оповестява по друг обичаен начин определен в
Административнопроцесуалния кодекс.
3. Регистрация на обект
При регистрация на обекти на оператори във фуражния сектор и превозвачи на фуражи по
чл. 16, ал. 1 и чл. 17б от Закона за фуражите да се изпълнява Заповед № РД 111540/19.09.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ относно въвеждането в експлоатация
на Административната информационна система за комплексно административно
обслужване (АИСКАО). При работа с АИСКАО трябва да се спазват Указания относно
въвеждането на данни в Административна информационна система за комплексно
административно обслужване в сектор „Фуражи”, одобрени от заместник изпълнителния
директор на БАБХ.
3.1 Издаване на Удостоверение за регистрация
3.1.1. В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или
неточностите, директорът на ОДБХ, издава заповед за:
а) вписване на обекта/превозвача в регистрите по чл. 17, ал. 1 и чл. 17е, ал. 1 от Закона за
фуражите в три еднообразни екземпляра – един за деловодството на ОДБХ, един за
оператора/превозвача и един за досието на оператора/превозвача;
б) издаване на удостоверение за регистрация в два еднообразни екземпляра – един за
оператора/превозвача и един за досието за ОДБХ, като на екземпляра за досието в ОДБХ,
операторът/упълномощен представител поставя дата и подпис на получаването му.
За издаване на удостоверение за регистрация се използват последните актуални Образци КФ – 21
до КФ – 25/Утвърдени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ
Регистрацията е безсрочна. Регистрацията на превозвачи, транспортиращи фуражи се
извършва в ОДБХ по адреса на регистрация на превозвача.
3.1.2. Обект, получил удостоверение за регистрация се вписва в регистрите с регистрационен
номер, който се формира по следния начин:
а) първите две цифри са поредния номер на ОДБХ;
б) следващите четири цифри са пощенския код на населеното място, където се намира обектът;
в) последните три цифри са поредния номер на издаваното Удостоверение.
Формирането на регистрационния номер на обектите във фуражния сектор е определено в ІІ. т.
3 на Заповед № 11-22/07.01.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
Забележки:
1. При подаване на едно заявление за регистрация на обект, в който се извършват повече от
една дейности, се издава едно Удостоверение за регистрация с един регистрационен номер.
Операторът заплаща такса за всяка една от заявената дейност, съгласно Тарифата за
таксите, които се събират от БАБХ.
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Дейностите, които могат да бъдат извършвани в един обект, за които се издава едно
Удостоверение за регистрация са:
- Производство и търговия на комбинирани фуражи, включващи до три или над три
фуражни суровини без участие на фуражни добавки и премикси (чл. 47, ал. 1, т. 2.3 от
Тарифата на таксите);
- Опаковане, етикетиране, съхранение и търговия на фуражни суровини (чл. 47, ал. 1, т.
1.11 от Тарифата на таксите);
- Търговия на комбинирани фуражи и/или фуражни суровини (чл. 47, ал. 1, т. 1.13 от
Тарифата на таксите).
Не се разрешава вписване в Удостоверението за регистрация на дейности различни от
посочените по-горе. Всяка една от дейностите се изписва на отделен ред и пред нея се
поставя арабска цифра.
В работния Регистър на обектите по чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите се вписват
кодовете за всяка една от дейностите.
2. Заплащането на таксите определени в чл. 47, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират
от БАБХ може да се извърши по един от следните начини:
а) на каса в ОДБХ;
б) по банков път по сметката на ОДБХ; или
в) чрез картово разплащане при създадена такава възможност.
3. Операторите, които не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на
производителите и/или търговците до складовете на потребителите се регистрират по
адреса на управление на оператора в съответната ОДБХ.
3.2. Начин на получаване на Удостоверение за регистрация:
1. на гише-деловодство;
2. чрез електронна поща – уеб-базирано приложение или чрез Системата за електронно връчване,
в случай, че заявителят е регистриран в нея;
3. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя. Заявителят трябва да
посочи изрично в заявлението чрез какъв пощенски оператор желае да му бъде изпратен
нндивидуалния административен акт, а именно:
а) вътрешна препоръчана пощенска пратка
б) вътрешна куриерска пратка
в) международна препоръчана пощенска пратка
Изпращането на Удостоверението е за сметка на заявителя на услугата.
4. Административнонаказателна отговорност
При констатирането на нарушаване на разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите на
съответния оператор се налага административна санкция по чл. 66, ал. 1 или ал. 2 от Закона за
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фуражите.
VІI. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
При промяна в заявените обстоятелства по регистрацията на обекти, стопанисвани от
оператори във фуражния сектор и превозвачи на фуражи по чл. 16, ал. 7 и чл. 17в от Закона
за фуражите да се изпълнява Заповед № РД 11-1540/19.09.2014 г. на изпълнителния директор
на БАБХ относно въвеждането в експлоатация на АИСКАО. При работа с АИСКАО трябва
да се спазват Указания относно въвеждането на данни в Административна информационна
система за комплексно административно обслужване в сектор „Фуражи”, одобрени от
заместник изпълнителния директор на БАБХ.
1. При промяна на заявените и вписани обстоятелства, операторите/превозвачите са длъжни в
тридневен срок от настъпване на промяната да уведомят писмено директора на ОДБХ и прилагат
документи, свързани с нея и документ за платена такса в размер определен с Тарифа за таксите,
които се събират от БАБХ (чл. 47, ал. 1, т. 1.9, т. 1.10, т. 1.12 т. 1.15, т. 1.17, т. 1.18, т. 2.2, т. 2.4. и
т. 4.).
2. За промяна на заявени и вписани обстоятелства се считат случаите, в които има промяна на:
2.1. Документ за собственост или право на ползване на обекта, в който се осъществява
дейността;
2.2. Вид дейност на обекта – всички дейности и промени, свързани с производството и
търговията на фуражи;
2.3. Име или наименование на оператора/превозвача;
2.4. Адрес/седалище на оператора/превозвача;
2.5. Вид и регистрационен номер на превозното средство;
2.6. Брой на технологичните линии;
2.7. Вид на фуражите – насипни/течни или опаковани, които ще се превозват от превозното
средство.
Забележка: За промяна по т. 2.3 се прилага Търговският закон в зависимост от правната
формат на региристрирания търговец.
3. В 7-дневен срок от уведомлението директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на
промяната в регистрите. При промяна на обстоятелствата по т. 2.2, т. 2.3, 2.4, т. 2.5 и т. 2.7
удостоверението за регистрация се преиздава, като се запазва номера му, променя се само датата
на издаване.
4. Заповедта се издава в три еднообразни екземпляра – един за деловодството на ОДБХ, един за
оператора/превозвача и един за досието на оператора/превозвача.
5. Преиздаване на Удостоверение за регистрация – запазва се номерът от предишното
удостоверение и се записва новата дата, отразяват се и промените в приложение № 1 към него
(отнася се за превозвачите). Издават се в два екземпляра – единият за оператора/превозвача, а
другият – за досието на оператора/превозвача, което се съхранява в ОДБХ като на екземпляра за
досието в ОДБХ, операторът/упълномощен представител поставя дата и подпис на получаването
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му.
При нарушаване на разпоредбите на чл. 16, ал. 7 и чл. 17в, ал. 1 от Закона за фуражите се налага
административна санкция по чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Закона за фуражите.
Регистрационият номер на оператора/превозвача се запазва с изключение на промяна в
обстоятелставата по т. 2.4, както е записано в т. 3 от Раздел VІІ.
6. Когато вписан в регистъра по чл. 17 оператор във фуражния сектор ще използва странични
животински продукти и/или производни продукти от категория 3 съгласно Регламент (ЕО)
№ 1069/2009, той подава до директора на ОДБХ заявление, последен актуален Образец – КФ – 14
за вписване на промяна в регистъра. Спазва се процедурата по точки 3, 4 и 5 от Раздел VІІ.
За преиздаване на Удостоверениe за регистрация се използват последните актуални Образци: КФ
– 21, КФ – 22, КФ – 23 и КФ – 24/Утвърдени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
7. Когато вписан в регистъра по чл. 17 оператор във фуражния сектор ще извършва търговия с
фуражи чрез средства за комуникация от разстояние, той подава до директора на ОДБХ
заявление, последен актуален Образец – КФ – 71 за вписване на промяна в регистъра.
При нарушаване на разпоредбите на чл. 23и, ал. 1 от Закона за фуражите се налага
административна санкция по чл. 66г от Закона за фуражите.
При нарушаване на разпоредбите на чл. 23е, ал. 1 от Закона за фуражите се налага
административна санкция по чл. 77б от Закона за фуражите.
Забележка: Когато даден оператор е регистриран за дейност като търговец, без да задържа
фуражи на склад, при откриване на обект за търговия се спазва установения ред за получаване
на първоначална регистрация.
VIII. ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННО ОТНЕТО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
1. Случаи, при които се предприема временно отнемане на удостоверението за регистрация
1.1. Когато при проверка/инспекция служителят установи, че операторът/превозвачът вече не
изпълнява минималните условия, определени в Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005,
приложими за една, няколко или за всички негови дейности, съставя Констативен протокол (КП),
в който записва установените несъответствия и дава предложение за прилагане на чл. 14 от
Регламент (ЕО) № 183/2005;
1.2. В случай на три или повече възпрепятствания от страна на оператора във фуражния сектор,
независимо дали операторът присъства или не по време на извършване на проверка от
компетентния орган. При всяка проверка/инспекция се съставя КП, в който се описва подробно
конкретният случай;
1.3. Директорът на ОДБХ издава заповед за временно отнемане на регистрацията, съгласно чл. 16,
ал. 9 и чл. 17г, ал. 1 от Закона за фуражите в три еднообразни екземпляра – един за деловодството
на ОДБХ, един за оператора/превозвача и един за досието на оператора/превозвача. Заповедта се
съобщава. Спазва се процедурата по т. 2.7 в раздел VІ;
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1.4. Ако в срок от една година от датата на заповедта за временно отнемане на регистрацията,
операторът/превозвачът не изпълни изискванията, предвидени за осъществяваната от него
дейност, се прилага чл. 15 на Регламент (ЕО) № 183/2005 и регистрацията се заличава със заповед
на директора на ОДБХ. Заповедта се съобщава. Спазва се процедурата по т. 2.7 в раздел VI.
Забележка: Когато оператор във фуражния сектор уведоми писмено ОДБХ, че временно е
преустановил дейност за точно определен период от време, но за не повече от една година,
инспекторът вписва в регистрите в колона „Забележки по вписаните обстоятелства” –
„Временно преустановена дейност - заявление №, срок”. В случая не се издава заповед за
временно отнемане на удостоверението за регистрация и оператора не се заличава от
регистрите. Проверки на тези обекти не се включват в план-графиците за периода посочен в
Уведомлението, но минавайки покрай обекта се проверява дали в същия се извършва дейност.
2. Възстановяване на временно отнето удостоверение за регистрация
2.1. Когато операторът/превозвачът е изпълнил приложимите към дейността изисквания, писмено
информира ОДБХ за това. Уведомлението се завежда с входящ номер в деловодството на ОДБХ;
2.2. Служителят извършва проверка на място на обекта с временно отнетото удостоверение за
регистрация и ако установи, че са изпълнени необходимите изисквания съставя КП, в който прави
констатации за изпълнението на изискванията и дава предложение да бъде възстановено временно
отнетото удостоверение за регистрация;
2.3. Директорът на ОДБХ издава заповед за възстановяване на временно отнетото удостоверение
за регистрация и го преиздава. Номерът на издаденото удостоверение за регистрация се запазва,
като се записва актуалната дата на възстановеното удостоверение за регистрация. Изпълняват се
действията, посочени в буква а) и буква б) от т. 3.1.1. от Раздел VI;
Регистрационият номер на обекта се запазва.
2.4. Директорът на ОДБХ уведомява писмено оператора/превозвача да се яви в ОДБХ, за да
получи:
2.4.1. Заповедта за възстановяване на удостоверението за регистрация;
2.4.2. Удостоверението за регистрация.
IX. ОТНЕМАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
1. Отнемане на удостоверение за регистрация по искане на оператора/превозвача
1.1. Операторът/превозвачът подава до директора на ОДБХ писмено уведомление по утвърден
образец, с което заявява решението си за прекратяване на дейността. Уведомлението трябва да е
подписано от оператора/превозвача;
1.2. В деловодството се поставят входящ номер и дата на завеждане на уведомлението;
1.3. На основание на уведомлението, директорът на ОДБХ издава заповед за отнемане на
удостоверението за регистрацията, съгласно чл. 16, ал. 10, т. 1 и чл. 17г, ал. 2, т. 1 от Закона за
фуражите и за заличаване от регистрите. Заповедта се издава в три еднообразни екземпляра –
един за деловодството на ОДБХ, един за оператора и един за досието на оператора/превозвача;
1.4. Заповедта за отнемане на удостоверението за регистрация се съобщава. Спазва се
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процедурата по т. 2.7 в раздел VI.
2. Отнемане на удостоверение за регистрация по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и чл.
16, ал. 10, т. 2, т. 3 и т. 4 и чл. 17г, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за фуражите
2.1. Отнемане на удостоверение за регистрация се прилага, когато при проверка/инспекция на
обекта служителят установи, че:
а) операторът/превозвачът е прекратил една или няколко от своите дейности;
б) в рамките на една година операторът/превозвачът не изпълнява приложимите изисквания за
упражняваната дейност. (Ако в период до една година при проверка/инспекция се констатира, че
обектът продължава да не изпълнява изискванията се съставя КП в който се записва, че се прилага
чл. 15, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 183/2005);
в) операторът е допуснал сериозни недостатъци или производството в предприятието е спирано
многократно и собственикът не е в състояние да даде адекватни гаранции относно бъдещото
производство. Съставя се КП, в който се записва, че се прилага чл. 15, буква в) от Регламент (ЕО)
№ 183/2005);
г) при груби или системни нарушения на изискванията на Закона за фуражите. „Системно
нарушение“ са три или повече нарушения на изискванията на този закон и на нормативните
актове по прилагането му, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в
сила наказателни постановления;
д) при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по
безопасност на храните. „Системно възпрепятстване на контролната дейност“ са три или повече
възпрепятствания от страна на оператора във фуражния сектор независимо дали операторът
присъства, или не по време на извършване на проверка от компетентния орган.
2.2. В случаите по т. 2.1. от Раздел ІХ директорът на ОДБХ издава заповед за заличаване на
регистрацията съгласно чл. 16, ал. 10, т. 2 – т. 4 или чл. 17г. ал. 2. т. 2 – т. 4 от Закона за фуражите.
Заповедта се изготвя в три еднообразни екземпляра – един за деловодството на ОДБХ, един за
оператора/превозвача и един за досието на оператора/превозвача;
2.3. При неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 относно фуражите, както и
на чл. 7 и Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета
от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, удостоверението за регистрация на оператор, който
използва странични животински продукти и/или производни продукти се отнема със заповед на
директора на ОДБХ;
2.4.Заповедите по т. 2.2 и т. 2.3 от Раздел ІХ се съобщават и могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на спира изпълнението.;
2.5. Досието на оператора/превозвача се съхранява 5 години след прекратяване на дейността и
отнемане на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 17а и чл. 17ж от Закона за фуражите.
X. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОСИЕ НА ПРЕВОЗВАЧ НА ФУРАЖИ, КОГАТО АДРЕСЪТ НА
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ДОМУВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА
АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ РАЗЛИЧНА ОТ ОБЛАСТТА, В КОЯТО Е АДРЕСЪТ НА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА
1. Действия след регистрацията на превозвача
Регистрираният превозвач на фуражи в съответствие с чл. 17б, ал. 1 от Закона за фуражите,
чиито транспортни средства местодомуват постоянно на територията на друга ОДБХ, различна
от адреса на регистрация на превозвача писмено уведомяват за това директора на ОДБХ, която е
извършена регистрацията. Уведомлението се завежда в деловодната система на ОДБХ.
Директорът на ОДБХ на основание на полученото и заведено в деловодната система
Уведомление от превозвача и на основание чл. 9, параграф 1, буква „а“, iii от Регламент (ЕС)
2017/625 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се
гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата
относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията
и продуктите за растителна защита издава Заповед за прехвърляне на досието за регистрирания
по чл. 17б, ал. 1 от Закона за фуражите превозвач към ОДБХ, където е постоянния адрес на
местоположението на дейността на превозвача.
1.1.
Досието на превозвача се изпраща по официален ред (на хартиен носител - копие) до
съответната областна дирекция, която ще извършва контрола, а в ОДБХ по регистрация се
съхраняват оригиналите на същото.
Досието съдържа:
а) заявлението за регистрация и приложените към същото документи, посочени в чл. 17б, ал.
3 от Закона за фуражите;
б) заповед на директора на ОДБХ по регистрация съгласно чл. 17б, ал. 6 от Закона за
фуражите (копие, заверено за „вярно с оригинала);
в) удостоверение за регистрация (копие, заверено за „вярно с оригинала), което е издадено от
ОДБХ и върху, което има поставен подпис на заявителя за получения екземпляр
г) уведомлението от превозвача за постоянния адрес на местодомуване на транспортните
средства;
д) заповедта за прехвърляне на досието (копие, заверено за „вярно с оригинала).
Досието се изпраща с придружително писмо, подписано от директора на ОДБХ по регистрация до
директора на ОДБХ, която ще извършва контрола.
Придружителното писмо (без досието) се изпраща сканирано по електронна поща, до
инспекторите отговорни за контрола на фуражите в ОДБХ, която ще извършва контрола и до
всички експерти в дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински
продукти“.Обстоятелството, че адресът на постоянно местодомуване на транспортните средства
е различно от адреса на регистрация на превозвача, се вписва в Регистъра по чл. 17е, ал. 1 в
съгласно посоченото в т. 1.2., Раздел XI.
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2. Действия при настъпване на промяна в обстоятелствата
Промяната на обстоятелствата се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 17в, ал. 1 от
Закона за фуражите. След извършване на промяната на обстоятелствата документите (копия)се
изпращат в ОДБХ, която извършва контрола.
Документите, които се изпращат са:
а) заявление за промяна на обстоятелствата по чл. 17е, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за фуражите и
приложените към същото документи;
б) заповед на директора на ОДБХ по регистрация издадена на основание чл. 17в, ал. 2 от
Закона за фуражите (копие, заверено за „вярно с оригинала);
в) удостоверение за регистрация (копие, заверено за „вярно с оригинала).
Документите се изпращат по официален ред, с придружително писмо, от директора на ОДБХ по
регистрация до директора на ОДБХ, която ще извършва контрола.
Когато промяната в обстоятелствата е промяна на адреса на постоянно местодомуване на
транспортните средства и същият е в административна област различна от областта, където е
адресът на регистрация на превозвача – обстоятелството се вписва в Регистъра по чл. 17е, ал. 1
съгласно посоченото в т. 1.2., Раздел XI.
3. Действия при временно отнемане на удостоверението за регистрация
3.1. Директорът на ОДБХ, която извършва контрола уведомява директорът на ОДБХ по
регистрация за случаите определени в т. 1.1. и 1.2, Раздел VIII. Уведомлението е по официален
ред, като към същото се прилагат копия на констативните протоколи, обективизиращи
извършения контрол;
3.2. След получаване на уведомлението по т. 3.1, Раздел Х, от ОДБХ по регистрация се
предприемат действия съгласно процедурата определена в т. 1.3 и т. 1.4, Раздел VIII;
3.3. Директорът на ОДБХ по регистрация уведомява директора на ОДБХ, която извършва
контрола за временното отнемане на регистрацията. Уведомлението е по официален ред, като към
същото се прилага заповедта (копие заверено с „вярно с оригинала“) за временно отнемане на
регистрацията.
4. Действия при възстановяване на временно отнето удостоверение за регистрация
4.1. Когато превозвачът е изпълнил приложимите към дейността изисквания, писмено уведомява
за това ОДБХ по регистрация;
4.2. Директорът на ОДБХ по регисдтрация писмено уведомява директора на ОДБХ, която
извършва контрола за уведомлението по т. 4.1.;
4.3. Служителят в ОДБХ, която извършва контрола, извършва проверка на място, за която
съставя Констативен протокол. При предприемане на корективни действия за спазване на
законовите изискванияот страна на превозвача в Констативния протоколсе дава становище,
чепредприятието на превозвача отговаря на условията приложими за дейността му и може да
бъде възстановено временно отнетото удостоверение за регистрация. При непредприемане на
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ефективни корективни действия за срок не по-дълъг от една година от отнемане на
удостоверението в Констативния протокол се дава предложение за прилагане на чл. 17г, ал. 2, т.
2;
4.4. Директорът на ОДБХ, която извършва контрола по официален ред уведомява директора на
ОДБХ по регистрация за констатациите по т. 4.3, Раздел Х. Към уведомлението се прилага копие
на КП, обективизиращ проверката;
4.5. Директорът на ОДБХ по регистрация предприема действията посочени в т. 2.3., Раздел VIII
или чл. 17г, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Закона за фуражите;
4.6. Директорът на ОДБХ по регистрация изпраща до директора на ОДБХ, която извършва
контрола документите (копия) посочени в т. 2.4., Раздел VIII или издадената заповед на
основание чл. 17г, ал. 2, т. 2 . Документите се изпращат по официален ред, с придружително
писмо.
5. Действия при отнемане на удостоверение за регистрация
5.1. Отнемане на удостоверение за регистрация по искане на превозвача:
5.1.1.В случай по т. 1.1, Раздел IХ директорът на ОДБХ по регистрация предприема действия
съгласно процедурата по т. 1.3. и 1.4., Раздел IХ;
5.1.2. Директорът на ОДБХ по регистрация уведомява по официален ред директора на ОДБХ,
която извършва контрол. Към същото се прилагат: уведомлението от превозвача и заповедта за
отнемане на регистрацията (копия заверени за „вярно с оригинала“).
5.2. Отнемане на удостоверение за регистрация по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и чл. 17г,
ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за фуражите
5.2.1. В случаите по т. 2.1., букви „в“, „г“ и „д“, Раздел IX директорът на ОДБХ, която извършва
контрола уведомява по официален ред директора на ОДБХ по регистрация;
5.2.2. След получаване на уведомлението по т. 5.2.1, Раздел IХ, от ОДБХ по регистрация се
предприемат действия съгласно процедурата определена в т. 2.2, Раздел IX;
3.3. Директорът на ОДБХ по регистрация уведомява директора на ОДБХ, която извършва
контрола за отнемането на удостоверението за регистрацията. Уведомлението е по официален
ред, като към същото се прилага заповедта за отнемане на регистрацията (копие заверено за
„вярно с оригинала“).
След отнемане на удостоверението за регистрация и заличаване на регистрацията на превозвача
директорът на ОДБХ, която е извършвала контрола, изпраща до директора на ОДБХ извършила
регистрацията досието на превозвача (всички документи в оригинал). Досието се комплектова в
ОДБХ извършила регистрацията и се съхранява в срок от пет години след прекратяване
дейността на превозвача, в съответствие с чл. 17ж от Закона за фуражите.
ХI. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ НА ОБЛАСТНО И НА ЦЕНТРАЛНО НИВО
1. Поддържане на работни регистри на областно ниво
1.1. В ОДБХ се поддържат във формат MICROSOFT EXCEL следните работни регистри:
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а) на регистрираните обекти на оператори във фуражния сектор по чл. 9 от Регламент (ЕО)
№ 183/2005;
б) на превозвачите по чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите;
в) на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави.
1.2. При ново вписване на регистрирани обекти на оператори/превозвачи във фуражния сектор в
горе цитираните регистри, се попълват всички данни в указаните колони и редът се оцветява в
червен фон. За превозвачи на фуражи, когато мястото на домуване на транспортните средства е
на територията на административна област различна от областта, в която е адресът на
регистрация, в регистъра поддържан на основание на чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите, в
графа „Забележки по вписаните обстоятелства“ се вписва, че досието е препратено към ОДБХ по
домуване. Посочват се и изх. № и дата на съответното придружително писмо. След изпращане на
информацията до дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти ”, в
работния регистър на областно ниво, оцветяването на реда се премахва;
1.3. При промяна в обстоятелствата на вписаните данни за дадения оператор/превозвач в
колона „Номер на заповед и дата за промяна на обствоятелствата” се записват номерът и датата
на заповедта за промяна на обстоятелствата, като редът се оцветява в жълт фон. Когато вписан в
регистъра по чл. 17, ал. 1 от Закона за фуражите оператор във фуражния сектор ще използва
странични животински продукти и/или производни продукти или ще извършва търговия с
фуражи чрез средства за комуникация от разстояние, данните се отразяват в колона „Забележки“.
След изпращане на информацията до дирекция „Контрол на фуражите и страничните
животински продукти ” в работния регистър на областно ниво, оцветяването на реда се
премахва;
1.4. При временно отнемане на удостоверението за регистрация, както и отнемане на
удостоверението за регистрация на оператори/превозвачи във фуражния сектор по т. 1.1, буква
а) и буква б) от Раздел ХІ, в работните регистри, в определените колони се вписва заповедта за
временно отнемане на удостоверението за регистрация или заповедта за отнемане на
удостоверението за регистрация, като редът се оцветява в син фон. Служителят изпраща
работния регистър на регистрираните оператори/превозвачи в дирекция „Контрол на фуражите и
страничните животински продукти ” за заличаване от националния регистър, като данните за
оператора/превозвача се заличават от работните регистри на ОДБХ и се прехвърлят в страницата
от регистъра на временно заличени оператори/превозвачи или заличени оператори/превозвачи;
1.5. При писмено уведомяване от страна на оператора за временно преустановяване на
дейността за срок не по-дълъг от една година удостоверението за регистрация не се отнема.
Срокът на преустановяването на дейността от страна на оператора не може да бъде
продължаван повече от една година. В работните регистри за регистрация на
оператори/превозвачи във фуражния сектор по т. 1.1, буква а) и буква б) от Раздел ХІ, в
работните регистри, в колона „забележка“ се вписва № на уведомлението и срокът за временно
преустановяване на дейността, като редът се оцветява в син фон. Операторите с временно
преустановена дейност по тяхно искане остават в регистъра на регистрираните (страница
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„регистрирани“).
Служителят
изпраща
работния
регистър
на
регистрираните
оператори/превозвачи в дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти ”
за вписване на актуализацията в националния регистър, като данните за оператора/превозвача не
се заличават от работните регистри на ОДБХ. След изпращане на информацията до дирекция
„Контрол на фуражите и страничните животински продукти в работния регистър на областно
ниво, оцветяването на реда се премахва. Задължение на всеки инспектор е да следи за срока на
временно преустановената дейност от страна на оператора. След изтичане на срока на
временно преустановената дейност от страна оператора испекторът от ОДБХ извършва
проверка на място. При установяване, че операторът не извършва дейност се спазват
разпоредбите на чл. 16, ал. 10, т. 3;
1.6. При възстановянане на временно отнето удостоверение за регистрация на
оператори/превозвачи във фуражния сектор по т. 1.1, буква а) и буква б) от Раздел ХІ, в работните
регистри в колона „Номер и дата на заповед за възстановяване на временно заличена регистрация“
се записват номерът и датата на заповедта за възстановяване на удостоверението за регистрация,
като редът се оцветява в червен фон и се изпраща по електронна поща в дирекция „Контрол на
фуражите и страничните животински продукти” . След изпращане на информацията до дирекция
„Контрол на фуражите и страничните животински продукти в работния регистър на областно
ниво, оцветяването на реда се премахва;
1.7. Заличаване на регистрирани представители, упражняващи дейност внос на фуражи от
трети държави. Когато регистрираният обект по чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите преустанови
дейност и бъде заличен от Регистъра на регистрираните обекти по чл. 16, ал. 10 от Закона, в срок
от 5 работни дни, служителят изпраща съобщение по електронната поща до дирекция „Контрол
на фуражите и страничните животински продукти ” за заличаване на регистрирания вносител на
фуражи от националния Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети
държави. Същият се заличава и от работния списък на областно ниво;
1.8. Актуализираната информация в работните регистри (ново вписване, промяна на
обстоятелствата, временно отнемане на удостоверение за регистрация и отнемане на
удостоверението за регистрация) се изпраща съгласно Заповед № РД 11-22/07.01.2014 г. на
изпълнителния директор на БАБХ до дирекция „Контрол на фуражите и страничните
животински продукти”. Информацията по т. 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 (заявления, заповеди, уведомления,
удостоверения и забележки) се допълва като не се изтрива старата.
Забележка: Цифровите записи се изписват без отстояние между цифрите. Наименованията на
едноличните търговци и юридическите лица се изписват с главни букви, в кавички.
2. Поддържане на национални регистри
2.1. Регистърът на регистрираните обекти на операторите във фуражния сектор по чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 183/2005 във връзка с чл. 17, ал. 3, Регистърът на превозвачите по чл. 17е, ал. 2
от Закона за фуражите и Списъка на регистрираните представители за внос на фуражи от трети
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държави се поддържат от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти”
при ЦУ на БАБХ;
2.2. Националните регистри по т. 2.1. на централно ниво се състоят от работните регистри,
поддържани на областно ниво;
2.3. Националните регистри по т. 2.1. се публикуват на интернет страницата на БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/8/Контрол%20на /, рубрика „Регистри“,
подрубрика „Контрол на фуражи“.
ХІI. ВНОС НА ФУРАЖИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ – УИН 1819
Съгласно изискванията на Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите внос,
съхранение и пускане на пазара на пратки фуражи от трети държави могат да извършват лица,
получили регистрация в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕО) № 183/2005.
За да бъде вписан представител в списъка на регистрираните представители за внос на фуражи от
трети държави, същият:
1. Подава до директора на ОДБХ актуално заявление по образец (Образец КФ – 16, т. 9 на раздел
XIII/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ);
2. Внася документите в деловодството на ОДБХ, за да получи входящ номер и дата;
3. Служителят проверява заявлението дали е попълнено правилно. В случай, че то е попълнено
неправилно, директорът на ОДБХ уведомява писмено заявителя, че трябва да отстрани
неточностите, в срок не по-кратък от десет работни дни;
4. В декларацията, която е неразделна част от заявлението се вписва номера от заявлението,
номера и датата на пълномощното, в случай че е подадена от упълномощено от заявителя лице.
Забележки:
1. При попълването на заявлението, името на физическото лице (едноличен търговец) или
наименованието на юридическото лице трябва да бъде изписано в съответствие с вписването
му в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ – четливо и точно, без съкращения. На
първата страница от заявлението задължително трябва да е записан регистрационният номер
на обекта по чл. 17, ал. 1 от Закона за фуражите.
2. Заявлението може да бъде подадено до директора на ОДБХ от заявителя или от
упълномощено от него лице лично или по пощата (чрез куриер). Във всички случаи, подписът на
заявлението и на декларацията към него трябва да е положен от заявителя.
3. На декларацията към заявлението, лицата трябва да са записали наименованието на
предприятието-производител от третата държава и адреса на предприятието от третата
държава.
4. При заявяване на дейност: внос на фуражи от трети държави не се издава Удостоверение за
регистрация.
5. При следващ внос на фуражи от трети държави след като лицата фигурират в Списъка на
регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави, същите подават само
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декларацията към заявлението (Приложение към Образец КФ – 16 –последен актуалнен образец),
съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите.
5. След като се установи, че заявлението и декларацията са попълнени правилно, служителят
вписва вносителя на фуражи в работния Списък на регистрираните представители за внос на
фуражи от трети държави. В работния Списък на регистрираните представители за внос на
фуражи от трети държави в колона „Забележки по вписаните обстоятелства“ се вписва вида на
фуража, който ще се внася – фуражна добавка – наименование, фуражна суровина, комбиниран
фураж или премикс, изготвен на основата на добавки.
6. Работният Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави се
изпраща до дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти”.
Новорегистрираният вносител на фуражи се вписва в националния Списък на регистрираните
представители за внос на фуражи от трети държави. Съгласно Заповед № РД 11-22/07.01.2014 г.
на изпълнителния директор на БАБХ, същият се актуализира до 24 часа от получаване на
списъка от ОДБХ.
XIII. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
Последени актуални образци на документи, утвърдени със Заповед на изпълнителния
директор на БАБХ:
1. Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –
производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 01;
2. Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –
производство на комбинирани фуражи, съдържащи фуражни добавки и/или премикси, изготвени
на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 02;
3. Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –
производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за
фуражите – Образец КФ – 03;
4. Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – търговия
на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите –
Образец КФ – 04;
5. Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –
производство и/или търговия на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите –
Образец КФ – 05;
6. Заявление за регистрация на превозвачи, транспортиращи фуражи по чл. 17б, ал. 2 от Закона за
фуражите – Образец КФ – 06;
7. Заявление за регистрация на оператори, отдаващи складове за съхранение на фуражи под наем
по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 07;

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

Код: СОП –
КФСЖП – 7
версия: 08
Страница: 21 от 39

8. Заявление за вписване в регистрите по чл. 17, ал. 1 или чл. 20, ал. 2 от Закона за фуражите на
оператори във фуражния сектор, които използват странични животински продукти и/или
производни продукти по чл. 23е, ал. 1 от Закона – Образец КФ – 14;
9. Заявление за вписване в Списъка на регистрираните представители от фуражния сектор,
упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави (чл. 9 на Регламент (ЕО) № 183/2005
относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите) и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 109
за официалния контрол върху фуражите – Образец КФ – 16, попълва се от оператори,
регистрирани съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите;
10. Декларация по чл. 22а, ал. 3 от Закона за фуражите за регистрация на оператори във фуражния
сектор, които не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на
производителите и/или търговците директно до складовете на потребителите – Образец КФ – 18;
11. Уведомление за промяна на заявените обстоятелства, съгласно чл. 16, ал. 7, чл. 17в, ал. 1 и чл.
19, ал. 15 от Закона за фуражите – Образец КФ – 73, Bерсия 01;
12. Уведомление за временно прекратяване на дейността на обект, съгласно чл. 16, ал. 9; чл. 17, ал.
1 и чл. 19, ал. 17 от Закона за фуражите – Образец КФ – 74, Bерсия 01;
13. Уведомление за заличаване на дейността на обект, съгласно чл. 16, ал. 10, т. 1; чл. 17г., ал. 2, т.
1 и чл. 19, ал. 18, т. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 75, Bерсия 01.
14. Удостоверение за регистрация по чл. 16, ал. 5 от Закона за фуражите Образец КФ –2112.
Удостоверение за регистрация по чл. 16, ал. 5 от Закона за фуражите - Образец КФ –22;13.
Удостоверение за регистрация по чл. 16, ал. 5 от Закона за фуражите - Образец КФ –23;
15. Удостоверение за регистрация по чл. 16, ал. 5 от Закона за фуражите - Образец КФ –24;
16. Удостоверение за регистрация по чл. 17б, ал. 6 от Закона за фуражите - Образец КФ –25.
Указания относно въвеждането на данни в Административна информационна система за
комплексно административно обслужване в сектор „Фуражи”, одобрени от заместник
изпълнителния директор на БАБХ с вх. № 16729/29.09.2014 г.
ХIV. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ
Променени
Дата на
Версия страници №
издаване

21.03.2015 г.

02

Вид на промяната

стр. 1,
раздел ІІ и
Думите „дирекция „Контрол на фуражи” се заменят с „отдел
стр. 10 и 11,
„Контрол на фуражите” към дирекция „Здравеопазване и
Раздел ХІ, от
хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”
т. 1.4 до т.
1.7 и т. 2.1

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

стр. 2,
раздел ІV, т.
1
стр. 2,
раздел ІV, т.
6
стр. 5,
раздел VІ, т.
2.1
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Текстът „(Образци КФ – 01 до КФ – 07)” се заменя с „(Образци
КФ – 01 - Версия 01 до КФ – 05 – Версия 01, КФ – 06 – Версия
02 и КФ – 07 – Версия 01)”
След текстът „Удостоверение за въвеждане в експлоатация на
обекта” се добавя „или Удостоверение за търпимост”
Думите „входящ номер” се
регистрационен индекс (УРИ)”

заменят

с

„Уникален

След текста „3. Регистрация на обект” се добавя „При
стр. 5,
регистрация на оператори във фуражния сектор и превозвачи
раздел VІ, т.
на фуражи по чл. 16, ал. 1 и чл. 17б от Закона за фуражите да се
3
изпълнява Заповед № РД 11-1540/19.09.2014 г….”
стр. 6,
раздел VІ, т.
Текстът „Заповед № РД 11-1499 от 19.12.2012 г.” се заменя с
3.1.2 и стр.
„Заповед № РД 11-22/07.01.2014 г.”
11, раздел
ХІ, т. 1.7
След текста „VІІ ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА” се
добавя ”При промяна в заявените обстоятелства по
стр. 6,
регистрацията на оператори във фуражния сектор и превозвачи
раздел VІІ
на фуражи по чл. 16, ал. 7 и чл. 17в от Закона за фуражите да се
изпълнява Заповед № РД 11-1540/19.09.2014 г….”
стр. 7,
раздел VІІ, След текста „Образец – КФ – 14” се добавя „– Версия 01”
т. 6
Текстът
„счита
само
промяната
в
името
на
оператора/превозвача със запазване на ЕИК, а не и формата
на управление и нов ЕИК.
стр. 7,
Пример: ЕТ „Иван Иванов” и „Иванов” ЕООД, не се счита за
раздел VІІ,
промяна на обстоятелствата, предвид различната форма на
Забележка,
управление, в………” се заменя с „прилага Становище от
Пример
дирекция „Правна” при ЦУ на БАБХ, одобрено от
изпълнителния директор на БАБХ, с вх. № 14420/31.10.2013
г.“
стр. 8,
Думите „Временно преустановил дейност” се заменят с
раздел VІІІ,
„Временно преустановена дейност - заявление №, срок”
Забележка

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

стр. 11,
раздел ХІ, т.
1.7
стр. 11,
раздел ХІ
стр. 11,
раздел ХІІ,
т. 1 и стр.
12, раздел
ХІІ,
Забележки,
т. 5
стр. 12,
раздел ХІІІ
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 1
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 2
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 3
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 4
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 5
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 6
стр. 12,
раздел ХІІІ,
т. 7
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Думите „k_todorova@nvms.government.bg и d.dakova@nsz.bg”
се заменят с „d_dakova@bfsa.bg, v_ermenkova@bfsa.bg,
a_bojkov@bfsa.bg и p_maneva@bfsa.bg”
Пред думите „. Поддържане на национални регистри” се добавя
номерация „2”

След текста „Образец КФ – 16” се добавя „– Версия 01”

След думата „Заповед № РД 11-1462/11.12.2012 г.” се добавя
„изменена със Заповед № РД 11-1267/26.11.2013 г. и Заповед №
РД 11-1590/03.10.2014 г.”
След текста „Образец КФ – 01” се добавя „– Версия 01”

След текста „Образец КФ – 02” се добавя „– Версия 01”

След текста „Образец КФ – 03” се добавя „– Версия 01”

След текста „Образец КФ – 04” се добавя „– Версия 01”

След текста „Образец КФ – 05” се добавя „ – Версия 01”

След текста „Образец КФ – 06” се добавя „ – Версия 02”

След текста „Образец КФ – 07” се добавя „ – Версия 01”

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

21.03.2015 г.

02

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03
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стр. 12,
раздел ХІІІ, След текста „Образец КФ – 14” се добавя „– Версия 01”
т. 8
стр. 13,
раздел ХІІІ, След текста „Образец КФ – 16” се добавя „– Версия 01”
т. 9
След текста на „т. 5. Удостоверение за регистрация по чл. 17б,
ал. 6 от Закона за фуражите - Образец КФ –25”
стр. 13,
се добавя „Указания относно въвеждането на данни в
раздел ХІІІ
Административна информационна система за комплексно
административно обслужване….”
След текста „Списък на регистрираните представители за внос
на фуражи от трети държави по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109
стр. 1,
от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху
раздел І
фуражите” се добавя текстът „и на съответните национални
регистри, в съответствие с чл. 17, ал. 3 и чл. 17е, ал. 2 от Закона
за фуражите.”
стр. 2,
раздел ІІІ, т. Текстът “бр. 7/2013 г.” се заменя с текста “бр. 12/2015 г.”
4
Текстът „ (чл. 47, ал. 1 т. 1.8, 1.11, т. 2.1, 2.3, 3.1, т. 3.2.) по чл.
стр. 2,
3, ал. 4 от Закона за българската агенция по безопасност на
раздел ІV, т. храните.” се заменя с „(чл. 47, ал. 1 т. 1.8, т. 1.11, т. 1.13, т. 1.14,
10
т. 1.16, т. 2.1, т. 2.3, 3.1, букви а) – г), т. 3.2.) по чл. 3, ал. 4 от
Закона за българската агенция по безопасност на храните.”
Въвеждат се нови т. 1.7 и т. 1.8, както следва: „1.7
стр. 5,
Производство на храни за домашни любимци;
раздел VІ
1.8. Търговия на едро с храни за домашни любимци;”
стр. 5,
Досегашни т. 1.7 – т. 1.12 стават т. 1.9 – 1.14
раздел VІ

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

16.11.2015 г.

03
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След текста на т. 1.14 се добавя „Забележка: Обектите по т. 1.7
и т. 1.8 се регистрират в съответствие с изискванията и на
Регламент (ЕО) № 183/2005 и на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Задължително е тези оператори да бъдат регистрирани
съгласно изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005,
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите. Регистрацията
на извършваните от тях дейности се осъществява в
съответствие с изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕО) №
183/2005, от инспекторите, отговорни за официалния контрол
на фуражите при ОДБХ. Регистрацията на обектите в
съответствие с чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, във връзка с прилагането на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1069/2009 се извършва от съответните
компетентни за това служители в ОДБХ.
За регистрацията на обект, извършващ дейност с храни за
домашни любимци, попадаща в обхвата на чл. 9 от Регламент
(ЕО) № 183/2005 се прилага тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4
от Закона за българската агенция по безопасност на храните,
както следва:
 производство на храни за домашни любимци – в
съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.8 от Тарифата;
 разфасоване, пакетиране, етикетиране и съхранение на
стр. 5,
храни за домашни любимци – в съответствие с чл. 47, ал. 1, т.
раздел VІ
1.11 от Тарифата;
 търговия на едро с храни за домашни любимци – в
съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.13 от Тарифата;
 търговия на едро с храни за домашни любимци без
задържането им на склад – в съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 1.14
от Тарифата.
Директорът на ОДБХ създава координация между сектор
“Фуражи”, отдел “Здравеопазване на животните” и отдел
“Контрол на храните” относно регистрацията на обектите по т.
1.7 и т. 1.8 в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №
183/2005 и на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Директорът на ОДБХ създава организация относно
уведомяването на всеки оператор, който подава заявление за
регистрация на обект, по т. 1.7 и/или т. 1.8, в съответствие с
изискванията на чл. 229 от ЗВД, че е задължен да подаде и
заявление за регистрация в съответствие с изискванията на чл.
9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 15, ал. 1 от
Закона за фуражите.

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03
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Добавя се нова т. 4: „4. Административнонаказателна
отговорност
стр. 7,
При констатирането на нарушаване на разпоредбите на чл. 15,
раздел VІ ал. 1 от Закона за фуражите на съответния оператор се налага
административна санкция по чл. 66, ал. 1 или ал. 2 от Закона за
фуражите.”
стр. 7,
Текстът „(чл. 47, ал. 1, т. 1.9., т. 1.10., т. 1.13., т. 2.2, т. 2.4. и т.
раздел VІІ, 4.) се заменя с “(чл. 47, ал. 1, т. 1.9, т. 1.10, т. 1.12 т. 1.15, т.
т. 1
1.17, т. 1.18, т. 2.2, т. 2.4. и т. 4.)”
Текстът „Забележка: За промяна по т. 2.3 се прилага ........” се
стр. 8,
заменя с текста „Забележка: За промяна по т. 2.3 се прилага
раздел VІІ
Търговският закон в зависимост от формата на
региристрирания търговец.”
Текстът на т. 1.1. “1.1. Когато при проверка/инспекция
служителят установи, че операторът/превозвачът вече не
изпълнява минималните условия, .......” се заменя с текста
“1.1. Когато при проверка/инспекция служителят установи,
стр. 9,
че операторът/превозвачът вече не изпълнява минималните
раздел VІІІ условия, определени в Приложение II към Регламент (ЕО) №
183/2005, приложими за една, няколко или за всички негови
дейности, съставя Констативен протокол (КП), в който
записва установените несъответствия и дава предложение за
прилагане на чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005;”
Текстът на т. 2 “2. Отнемане на удостоверение за
регистрация по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 .....” се
стр. 10,
заменя с текста “2. Отнемане на удостоверение за
раздел ІХ, т.
регистрация по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и чл.
2
16, ал. 10, т. 2, т. 3 и т. 4 и чл. 17г, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от
Закона за фуражите”

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

16.11.2015 г.

03

01.08.2018 г.

04

01.08.2018 г.

04

01.08.2018 г.
01.08.2018 г.

04
04

01.08.2018 г.

04
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В текста на т. 2.1, след буква в) “в) операторът е допуснал
сериозни недостатъци или производството в предприятието е
спирано многократно и собственикът не е в състояние да даде
адекватни гаранции относно бъдещото производство. Съставя
се КП, в който се записва, че се прилага чл. 15, буква в) от
Регламент (ЕО) № 183/2005);” се добавят нови букви г) и д)
“г) при груби или системни нарушения на изискванията на
Закона за фуражите. „Системно нарушение“ са три или повече
стр. 10,
нарушения на изискванията на този закон и на нормативните
раздел ІХ, т.
актове по прилагането му, за които на лицето са наложени
2
административни наказания с влезли в сила наказателни
постановления;
д) при системно възпрепятстване на контролната дейност на
областната дирекция по безопасност на храните. „Системно
възпрепятстване на контролната дейност“ са три или повече
възпрепятствания от страна на оператора във фуражния
сектор независимо дали операторът присъства, или не по
време на извършване на проверка от компетентния орган.”
Думите
“d_dakova@bfsa.bg,
v_ermenkova@bfsa.bg,
стр. 11,
a_bojkov@bfsa.bg и p_maneva@bfsa.bg.” се заменят с
раздел ХІ, т.
“l_andreeva@bfsa.bg, v_ermenkova@bfsa.bg, r_penova@bfsa.bg,
1.7
a_bojkov@bfsa.bg и p_maneva@bfsa.bg.
стр. 14,
Думата “РЕВИЗИИТЕ” се заменя с “ВЕРСИИТЕ”.
раздел ХІV
стр. 14,
Думата “Ревизия” в наименованието на графа № 2 се заменя с
раздел ХІV,
думата “Версия”.
таблица
т. I след думите „Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за
стр. 1
официалния контрол върху фуражите и на съответните“ се
добавят думите „национални регистри“
т. 3 след текста „Каталога на фуражните суровини“ се добавят
стр. 2
думите „ с измененията“
стр. 2
т. 4 думите „посл. доп. бр. 12/2015 г.“ се заличават
стр. 2
т. 5 думите „посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.“ се заличават
т. IV, т. 1 текстът „Образци КФ – 01 – Версия 01 до КФ – 05
– Версия 01, КФ – 06 – Версия 02 и КФ - 07 - Версия 01“
стр. 2
придобива следната редакция „последните актуални образци
КФ – 01 до КФ – 05, КФ – 06 и КФ – 07“

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

01.08.2018 г.

04

стр. 2

01.08.2018 г.

04

стр. 2

01.08.2018 г.

04

стр. 2

01.08.2018 г.

04

стр. 2

01.08.2018 г.

04

стр. 3

01.08.2018 г.

04

стр. 6

01.08.2018 г.

04

стр. 7

01.08.2018 г.

04

стр. 8
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т. 2 преди думите „Образец КФ – 18“ си добавят думие
„последен актуален“
т. 3 и т. 4 се заличават, досегашната т. 5 става т. 3 и
следващите точки се преномерират
Нова т. 3 (предишна т. 5) след думата „обекта“ се поставя
запетая и де добавя следния текст „в който ще се осъществява
дейността“
т. IV след т. 10, след теста „За всеки отделен обект се подава
отделно заявление“ се добавя следния текст на нов ред
„Заявлениетята са достъпни на интернет страницата на БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/zaiavlenia/index/zaiavle
nia/Заявления“
След думите „От Регламент (ЕО) № 178/2002:“ се създава
нова т. 1 както следва: „1.„предприятие за производство на
фуражи“ означава всяко предприятие с или без стопанска цел,
обществено или частно, което извършва някоя от дейностите
по производство, приготвяне, преработка, съхранение,
транспорт или разпространение на фуражи, в това число и
всеки производител, който произвежда, преработва или
съхранява фуражи за храна на животните в собственото му
стопанство;“ Досегашната т. 1 става т. 2 и останалите точки се
преномерират.
т. 3 символът „-„ и думите „ал. 7“ се заличават
Т. 3.1.1., буква „б“текстът „Образци КФ – 21 до КФ – 25“
предобива следната редакция „последните актуални Образци
КФ – 21 до КФ – 25/Утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ“
т. 6 текстът „Образец – КФ – 14 – Версия 01“ претърпява
следната редакция „последен актуален Образец – КФ – 14“.
Текстът „За преиздаване на Удостоверениe за регистрация се
използват Образци: КФ – 21, КФ – 22, КФ – 23 и КФ – 24“
претърпява следната редакция „За преиздаване на
Удостоверениe за регистрация се използват последните
актуални Образци: КФ – 21, КФ – 22, КФ – 23 и КФ –
24/Утвърдени със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ“

-
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т. 1.7 текстът „Информацията се изпраща на следните
електронни адреси: l_andreeva@bfsa.bg, v_ermenkova@bfsa.bg,
r_penova@bfsa.bg, a_bojkov@bfsa.bg и p_maneva@bfsa.bg.“
придобива следната редакция „Информацията се изпраща на
електронните адреси на всички експерти в отдел „Контрол на
фуражите“.“
т. 2.3 текстът http://www.babh.government.bg се заменя със
следния
текст
„http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/8/К
онтрол%20на“
т. 1 текстът „Образец КФ – 16 – Версия 01, т. 9 на раздел
XIII.“ се заменя със следния текст „Образец КФ – 16, т. 9 на
раздел XIII/Утвърден със заповед на изпълнителния директор
на БАБХ“
В раздел „Забележки“ т. 5 текстът „Приложение към Образец
КФ – 16 – Версия 01“ придобива следната редакция
„Приложение към Образец КФ – 16 последен актуален
образец“
т. 5 след думите „Списък на регистрираните представители за
внос на фуражи от трети държави.“ Се дабавя следния текст
„В работния Списък на регистрираните представители за внос
на фуражи от трети държави в колона „Забележки по
вписаните обстоятелства“ се вписва вида на фуража, който ще
се внася – фуражна добавка – наименование, фуражна
суровина, комбиниран фураж или премикс, изготвен на
основата на добавки.“
т. XIII текстът „Документи, утвърдени със Заповед № РД 111462/11.12.2012 г., изменена със Заповед № РД 111267/26.11.2013 г. и Заповед № РД 11-1590/03.10.2014 г. на
изпълнителния директор на БАБХ:“ придобива следната
редакция „Последни актуални образеци на документи,
утвърдени със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ:“
т. XIII навсякъде в текста „Версия 01“ и „ Версия 02 се
заличава
Текстът след т. 10 „Документи, утвърдени със Заповед № РД
11-1472/13.12.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ:“
претърпява следната редакция „Последени актуалени
образеци на документи, утвърдени със Заповед на
изпълнителния директор на БАБХ:

-
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Досегашни т. 1, 2, 3, 4, 5 се преномерират на т. 11, 12, 13, 14,
15.
т. I след думите „Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за
официалния контрол върху фуражите и на съответните“ се
добавят думите „национални регистри“
т. 3 след текста „Каталога на фуражните суровини“ се добавят
думите „ с измененията“
т. 4 думите „посл. доп. бр. 12/2015 г.“ се заличават
т. 5 думите „посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.“ се заличават
т. IV, т. 1 текстът „Образци КФ – 01 – Версия 01 до КФ – 05
– Версия 01, КФ – 06 – Версия 02 и КФ - 07 - Версия 01“
придобива следната редакция „последните актуални образци
КФ – 01 до КФ – 05, КФ – 06 и КФ – 07“
т. 2 преди думите „Образец КФ – 18“ си добавят думие
„последен актуален“
т. 3 и т. 4 се заличават, досегашната т. 5 става т. 3 и
следващите точки се преномерират
Нова т. 3 (предишна т. 5) след думата „обекта“ се поставя
запетая и де добавя следния текст „в който ще се осъществява
дейността“
т. IV след т. 10, след теста „За всеки отделен обект се подава
отделно заявление“ се добавя следния текст на нов ред
„Заявлениетята са достъпни на интернет страницата на БАБХ:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/zaiavlenia/index/zaiavle
nia/Заявления“
След думите „От Регламент (ЕО) № 178/2002:“ се създава
нова т. 1 както следва: „1.„предприятие за производство на
фуражи“ означава всяко предприятие с или без стопанска цел,
обществено или частно, което извършва някоя от дейностите
по производство, приготвяне, преработка, съхранение,
транспорт или разпространение на фуражи, в това число и
всеки производител, който произвежда, преработва или
съхранява фуражи за храна на животните в собственото му
стопанство;“ Досегашната т. 1 става т. 2 и останалите точки се
преномерират.
т. 3 символът „-„ и думите „ал. 7“ се заличават
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Т. 3.1.1., буква „б“текстът „Образци КФ – 21 до КФ – 25“
предобива следната редакция „последните актуални Образци
КФ – 21 до КФ – 25/Утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ“
т. 6 текстът „Образец – КФ – 14 – Версия 01“ претърпява
следната редакция „последен актуален Образец – КФ – 14“.
Текстът „За преиздаване на Удостоверениe за регистрация се
използват Образци: КФ – 21, КФ – 22, КФ – 23 и КФ – 24“
претърпява следната редакция „За преиздаване на
Удостоверениe за регистрация се използват последните
актуални Образци: КФ – 21, КФ – 22, КФ – 23 и КФ –
24/Утвърдени със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ“
т. 1.7 текстът „Информацията се изпраща на следните
електронни адреси: l_andreeva@bfsa.bg, v_ermenkova@bfsa.bg,
r_penova@bfsa.bg, a_bojkov@bfsa.bg и p_maneva@bfsa.bg.“
придобива следната редакция „Информацията се изпраща на
електронните адреси на всички експерти в отдел „Контрол на
фуражите“.“
т. 2.3 текстът http://www.babh.government.bg се заменя със
следния
текст
„http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/8/К
онтрол%20на“
т. 1 текстът „Образец КФ – 16 – Версия 01, т. 9 на раздел
XIII.“ се заменя със следния текст „Образец КФ – 16, т. 9 на
раздел XIII/Утвърден със заповед на изпълнителния директор
на БАБХ“
В раздел „Забележки“ т. 5 текстът „Приложение към Образец
КФ – 16 – Версия 01“ придобива следната редакция
„Приложение към Образец КФ – 16 последен актуален
образец“
т. 5 след думите „Списък на регистрираните представители за
внос на фуражи от трети държави.“ Се дабавя следния текст
„В работния Списък на регистрираните представители за внос
на фуражи от трети държави в колона „Забележки по
вписаните обстоятелства“ се вписва вида на фуража, който ще
се внася – фуражна добавка – наименование, фуражна
суровина, комбиниран фураж или премикс, изготвен на
основата на добавки.“

-

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ ВЪВ
ФУРАЖНИЯ СЕКТОР

01.08.2018 г.

04

стр. 13

01.08.2018 г.

04

стр. 13

01.08.2018 г.

04

стр. 14

01.08.2018 г.

04

стр. 14

12.12.2018 г.

05

стр. 1

12.12.2018 г.

05

стр. 4

12.12.2018 г.

05

стр. 6

12.12.2018 г.

05

стр. 7

Код: СОП –
КФСЖП – 7
версия: 08
Страница: 32 от 39

т. XIII текстът „Документи, утвърдени със Заповед № РД 111462/11.12.2012 г., изменена със Заповед № РД 111267/26.11.2013 г. и Заповед № РД 11-1590/03.10.2014 г. на
изпълнителния директор на БАБХ:“ придобива следната
редакция „Последни актуални образеци на документи,
утвърдени със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ:“
т. XIII навсякъде в текста „Версия 01“ и „ Версия 02 се
заличава
Текстът след т. 10 „Документи, утвърдени със Заповед № РД
11-1472/13.12.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ:“
претърпява следната редакция „Последени актуалени
образеци на документи, утвърдени със Заповед на
изпълнителния директор на БАБХ:
Досегашни т. 1, 2, 3, 4, 5 се преномерират на т. 11, 12, 13, 14,
15.
Точка I след думите „чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите“ се
създава ново изречение, както следва:
„Процедурата е свързана с предоставянето на административна
услуга с уникален идентификационен номер (УИН) 2693 и с
уникален идентификационен номер (УИН) 1819.“
След точка VI Обхват се добавя „- УИН № 2693“
След т. 2 „Проверка на заявлението за одобрение“ се създава
нова т. 2.1, както следва:
„2.1. Заявлението по образец, утвърден от изпълнителния
директор на БАБХ (последен актуален образец) .се подава в
съответната ОДБХ по местонахождение на обекта. Заявлението
може да се подаде по следните начини:
а) в деловодството на ОДБХ;
б) по електронен път с квалифициран електронен подпис; или
в) чрез пощенски оператор;“
Досегашният текст „Служителят, отговорен за контрола на
фуражи, проверява подаденото заявление, като следи:“ става
точка 2.2.
Досегашните точки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 стават съответно нови
точки 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4.
Досегашните точки 2.5, 2.6 и.2.7 стават съответно нови точки
2.3, 2.4 и.2.5
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След т. 1 се създава нова т. 2, както следва:
„2. Заплащането на таксите определени в чл. 47, ал. 1 от
Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ може да се
извърши по един от следните начини:
а) на каса в ОДБХ;
б) по банков път по сметката на ОДБХ; или
в) чрез картово разплащане при създадена такава възможност.“
Досегашната т. 2 става т. 3
След т. 3 се създава нова т. 3.2, както следва:
„3.2. Начин на получаване на Удостоверение за регистрация:
1. на гише-деловодство;
2. чрез електронна поща – уеб-базирано приложение или чрез
Системата за електронно връчване, в случай, че заявителят е
регистриран в нея;
3. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от
заявителя. Заявителят трябва да посочи изрично в заявлението
чрез какъв пощенски оператор желае да му бъде изпратен
нндивидуалния административен акт, а именно:
а) вътрешна препоръчана пощенска пратка
б) вътрешна куриерска пратка
в) международна препоръчана пощенска пратка
Изпращането на Удостоверението е за сметка на заявитела на
услугата.“
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След т. 1.4 се създаво нова т. 1.5, както следва:
„1.5. При писмено уведомяване от страна на оператора за
временно преустановяване на дейността за срок не по-дълъг от
една година удостоверението за регистрация не се отнема.
Срокът на преустановяването на дейността от страна на
оператора не може да бъде продължаван повече от една година.
В работните регистри за регистрация на оператори/превозвачи
във фуражния сектор по т. 1.1, буква а) и буква б) от Раздел ХІ,
в работните регистри, в колона „забележка“ се вписва № на
уведомлението и срокът за временно преустановяване на
дейността, като редът се оцветява в син фон. Операторите с
временно преустановена дейност по тяхно искане остават в
регистъра на регистрираните (страница „регистрирани“).
Служителят изпраща работния регистър на регистрираните
оператори/превозвачи в отдел „Контрол на фуражите” към
дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”, за вписване на
актуализацията в националния регистър, като данните за
оператора/превозвача не се заличават от работните регистри на
ОДБХ. Задължение на всеки инспектор е да следи за срока на
временно преустановената дейност от страна на оператора.
След изтичане на срока на временно преустановената дейност
от страна оператора испекторът от ОДБХ извършва проверка
на място. При установяване, че операторът не извършва
дейност се спазват разпоредбите на чл. 16, ал. 10, т. 3;“
Досегашната т. 1.5 става т. 1.6 и следващите точки се
преномерират.
В нова т. 1.8 (стара 1.7) изречението „Информацията се
изпраща на електронните адреси на всички експерти в отдел
„Контрол на фуражите“ придобива следната редакция
„Информацията по т. 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 (заявления, заповеди,
уведомления, удостоверения и забележки) се допълва като не
се изтрива старата .“
В т. XII „Внос на фуражи от трети държави“ се добавя „- УИН
1819“
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В Раздел „Позоваване“ се добавя т. 4, както следва:
„Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване
при храненето на животните“.
Досегашната т. 4 става т. 5 и следващите точки се
преномерират.
В Раздел „Необходими документи“ се заличава т. 5, както
следва: „Копие от регитрационен талон на транспортното
средтсво (само за превозващи, транспортиращи фуражи“.
Досегашната т. 6, става т. 5 и следващите точки се
преномерират.
В Раздел „Определения“ след думите: „От Регламент (ЕО) №
767/2009“ се въвежда т. 1, както следва: „фуражни суровини“
означава продукти от растителен или животински произход,
чиято главна цел е да задоволят хранителните нужди на
животните, в техния естествен вид, пресни или консервирани, и
продукти, получени от тяхната промишлена преработка, както
и органични и неорганични вещества, независимо дали са със
или без съдържание на фуражни добавки, които са
предназначени за употреба при храненето на животните през
устата, без или след преработка, или при приготвянето на
комбинирани фуражи, или като носители на премикси“.
Досегашната т. 1, става т. 2 и следващите точки се
преномерират.
В Раздел „Определения“ след думите: „се използват в
комбинация с други фуражи“ се въвежда текста „От Регламент
(ЕО) № 1831/2003:“ и се създава се т. 3 и т. 4, както следва:
3. „фуражни добавки“означава вещества, микроорганизми или
препарати, различни от фуражните суровини и премиксите,
които съзнателно се добавят в храната или водата, за да
изпълняват по-специално, една или повече от функциите,
посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003;
4. „премикси“ означава смеси от фуражни добавки или смеси
от една или повече фуражни добавки с фуражни суровини или
вода, използвани като носители, които не са предназначени за
директно хранене на животните.
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В Раздел „ОБХВАТ – УИН № 2693“, след думите: „чл. 47, ал.
1, т. 1.14 от Тарифата“ се въвежда текстът: „Важно:
Регистрацията на обекти, извършващи търговия на дребно с
храни за домашни любимци се извършва в ОДБХ на основание
чл. 229 от Закона за ветеринарномедицинска дейност“
В Раздел „Промяна на обстоятелствата“ в т. 3 се заличават
думите: „При промяна на обстоятелствата по т. 2.4. се издава
ново удостоверение от съответната ОДБХ“
След т. 6 се въвежда нова т. 7, както следва: „Когато вписан в
регистъра по чл. 17 оператор във фуражния сектор ще
извършва търговия с фуражи чрез средства за комуникация от
разстояние, той подава до директора на ОДБХ заявление,
последен актуален Образец – КФ – 71 за вписване на промяна в
регистъра. При нарушаване на разпоредбите на чл. 23и, ал. 1 от
Закона за фуражите се налага административна санкция по чл.
66г от Закона за фуражите“
Досегашния Раздел XI, става Раздел X.
В т. 1.2 се въвежда текстът, както следва: „След изпращане на
информацията до отдел „Контрол на фуражите”, към
дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”, в работния регистър на
областно ниво, оцветяването на реда се премахва“
В т. 1.3. след думите: „странични животински продукти и/или
производни продукти“ се въвежда текстът: „или ще извършва
търговия с фуражи чрез средства за комуникация от
разстояние“, данните се отразяват в колона „Забележки“. След
изпращане на информацията до отдел „Контрол на
фуражите”, към дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите”, в
работния регистър на областно ниво, оцветяването на реда се
премахва“.
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В досегашния Раздел XI, който става Раздел X, в т. 1.5 след
думите: „не се заличават от работните регистри на ОДБХ“,
се въвежда текста: „След изпращане на информацията до
отдел „Контрол на фуражите”, към дирекция „Здравеопазване
и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите”, в работния регистър на областно ниво,
оцветяването на реда се премахва“
В досегашния Раздел XI, който става Раздел X, в т. 1.6 След
думите: „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”, се въвежда текста: „След
изпращане на информацията до отдел „Контрол на
фуражите”, към дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите”, в
работния регистър на областно ниво, оцветяването на реда се
премахва“
Досегашният Раздел XII, става Раздел XI.
Добавя се т. 6, както следва: „Работният Списък на
регистрираните представители за внос на фуражи от трети
държави се изпраща до отдел „Контрол на фуражите” към
дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”. Новорегистрираният
вносител на фуражи се вписва в националния Списък на
регистрираните представители за внос на фуражи от трети
държави. Съгласно Заповед № РД 11-22/07.01.2014 г. на
изпълнителния директор на БАБХ, същият се актуализира до
24 часа от получаване на списъка от ОДБХ“
Досегашният Раздел XIII, става Раздел XII
Досегашният Раздел XIV, става Раздел XIII
Навсякъде в текста думите „подпечатано“, „печатът“ и
„печат“ се заличават на основание Заповед № РД 1141/10.01.2019 г.
т. 1.1., думите „свободен текст“ се заменят с думите „по
утвърден образец“
Създава се нов Раздел Х: „X. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОСИЕ
НА ПРЕВОЗВАЧ НА ФУРАЖИ, КОГАТО АДРЕСЪТ НА
ДОМУВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Е НА
ТЕРИТОРИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ
РАЗЛИЧНА ОТ ОБЛАСТТА, В КОЯТО Е АДРЕСЪТ НА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА“
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В т. 1.2., Раздел XI след текста „При ново вписване на
регистрирани обекти на оператори/превозвачи във фуражния
сектор в горе цитираните регистри, се попълват всички данни
в указаните колони и редът се оцветява в червен фон.“ се
добавя текстът „За превозвачи на фуражи, когато мястото на
домуване на транспортните средства е на територията на
административна област различна от областта, в която е
адресът на регистрация, в регистъра поддържан на основание
на чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите, в графа „Забележки по
вписаните обстоятелства“ се вписва, че досието е препратено
към ОДБХ по домуване. Посочват се и изх. № и дата на
съответното придружително писмо.“
В Раздел XIII, се създават нови т. 11, т. 12 и т. 13, както
следва:
„11. Уведомление за промяна на заявените обстоятелства,
съгласно чл. 16, ал. 7, чл. 17в, ал. 1 и чл. 19, ал. 15 от Закона за
фуражите – Образец КФ – 73, Bерсия 01;
12. Уведомление за временно прекратяване на дейността на
обект, съгласно чл. 16, ал. 9; чл. 17, ал. 1 и чл. 19, ал. 17 от
Закона за фуражите – Образец КФ – 74, Bерсия 01;
13. Уведомление за заличаване на дейността на обект,
съгласно чл. 16, ал. 10, т. 1; чл. 17г., ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 18,
т. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 75, Bерсия 01.“
Навсякъде думите отдел „Контрол на фуражи” към дирекция
„Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и
контрол на фуражите” се заменят с дирекция „Контрол на
фуражите и страничните животински продукти”
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Досегашният текст в Раздел „Забележка“ т. 1 се заменя с:
При подаване на едно заявление за регистрация на обект, в
който се извършват повече от една дейности, се издава едно
Удостоверение за регистрация с един регистрационен номер.
Операторът заплаща такса за всяка една от заявената дейност,
съгласно Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ.
Дейностите, които могат да бъдат извършвани в един обект, за
които се издава едно Удостоверение за регистрация са:
- Производство и търговия на комбинирани фуражи,
включващи до три или над три фуражни суровини без участие
на фуражни добавки и премикси (чл. 47, ал. 1, т. 2.3 от
Тарифата на таксите);
- Опаковане, етикетиране, съхранение и търговия на
фуражни суровини (чл. 47, ал. 1, т. 1.11 от Тарифата на
таксите);
- Търговия на комбинирани фуражи и/или фуражни
суровини (чл. 47, ал. 1, т. 1.13 от Тарифата на таксите).
Не се разрешава вписване в Удостоверението за регистрация на
дейности различни от посочените по-горе. Всяка една от
дейностите се изписва на отделен ред и пред нея се поставя
арабска цифра.
В работния Регистър на обектите по чл. 15, ал. 1 от Закона за
фуражите се вписват кодовете за всяка една от дейностите.
В Раздел VII „Промяна в обстоятелствата“, т. 3 след думите:
„При промяна на обстоятелствата по т. 2.2, т. 2.3, 2.4, т. 2.5 и
т. 2.7 удостоверението за регистрация се преиздава“ се добавя
текста: „като се запазва номера му, променя се само датата на
издаване“.
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