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Приложение към заповед № РД 11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на 

БАБХ 

 

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 

Целта на процедурата е да се регламентират отговорностите, правата, 

организационният процес и необходимата документация при дейностите, свързани с 

проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от Областните 

дирекции по безопасност на храните при Българска агенция по безопасност на храните, 

в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 година и 

Директива  2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 година относно защитните мерки 

срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните 

продукти и срещу тяхното разпространение в Общността и по специално по отношение 

на следните контролни системи: 

1. Система за контрол на здравеопазване, идентификация и хуманно отношение 

към животните; 

2. Система за контрол на фуражите по цялата фуражна верига; 

 
Изготвили, дата: 

Д-р Ивайла Давидова-

началник-отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Илиян Димитров, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Първолета Рангелова, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

…………………………… 

Проверили, дата: 

Д-р Николай Лилов 

Главен директор на ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………………. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева-

и.д. директор на 

дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Любомир Кулински-

директор на дирекция КХ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Борис Борисов-директор на 

дирекция КВМП, ЦУ на БАБХ 

…………………………………. 

Добринка Павлова-директор на 

дирекция КПРЗТ, ЦУ на БАБХ 

………………………………….. 

Анна Петрова-директор на 

дирекция ……………., ЦУ на 

БАБХ 

………………………………….. 

Съгласували, дата: 

Д-р Цвятко Александров, 

двм-заместник-

изпълнителен директор на 

БАБХ 

……………………………….. 

 

Инж. агр. Николай Роснев-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………… 

 

Д-р Марияна Шумова-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага се от: 

 

 

…………………… 

…………………… 
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Система за контрол на храните от животински и неживотински произход, материалите 

и предметите, предназначени за контакт с храните, страничните животински продукти 

и продуктите, получени от тях, съответствието на качествените характеристики на 

храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови 

организации и одобрени от компетентния орган, контрол при търговия на правилнато 

етикетиране на биологични продукти,използването и етикетирането на защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно 

специфичен характер, изпълнение на национални мониторингови програми за 

лабораторен контрол, реакции при случаи на хранителни взривове и кризи, свързани с 

болести по животните, и зоонози. 

3. Система за контрол на търговията, съхранението, транспортирането, 

отпускането и употребата на ветеринарномедицински продукти; 

4. Система за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и 

замърсители от околната среда в живи животни и хранителни продукти; 

5. Система за управление на здравето на растенията и контрола на качеството на 

пресните плодове и зеленчуци; 

6. Система за контрол на продуктите за растителна защита и торовете. 

 

Целта на проверката на ефективността на официалния контрол в гореизброените 

контроли системи, извършван от Областните дирекции по безопасност на храните, е да 

се гарантира, че официалният контрол се провежда задълбочено, ефективно и 

последователно по цялата хранителна верига. 

 

Процедурата включва обща част и специализирани части: 

 

 Общата част на процедурата разписва единни правила и изисквания за 

извършване на проверка на ефективността на официалния контрол по цялата 

хранителна верига.  

 

 Всяка специализирана част от процедурата включва правила и изисквания за 

проверка на ефективността на официалния контрол в съответната контролна 

система на регионално ниво, а така също и критерии за проверка на 

ефективността на официалния контрол в съответната област. 

 

 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

ЦУ Централно управление 



 

 

 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

 
Код: СОП-

ВОК-03  
Версия: 03 
Страница: 3 

от 18 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

3 

 

СС Специализирани структури, съгласно УП 

ОДБХ Областна дирекция по безопасност на храните 

ЗВД Закон за ветеринарномедицинската дейност 

УП  Устройствен правилник  

ЕМНКП Единен многогодишен национален контролен план 

ВМП Ветеринарномедицински продукти * 

ИД Изпълнителен директор 

ГД Главен директор 

ГД ВОК Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ 

ИЛ Изпитвателна/и лаборатория/и 

ДЛ Диагностична/и лаборатория/и 

КФ Контрол на фуражите * 

ЗХОЖ Здравеопазване и хуманно отношение към животните * 

КХ Контрол на храните * 

СЖП Странични животински продукти 

ФСК Фитосанитарен контрол 

ПРЗТ Продукти за растителна защита и торове 

РЗ Растителна защита * 

ФК Формуляр по качеството 

 

НППНКЛБ

ЖЗБ 

 

 

 

 

Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите в България 

  

Забележка: Повече информация за отбелязаните със знак „*“ текстове може да се 

намери в т. X.2.3. 

 

 

А. ОБЩА ЧАСТ 

 

І. ОБЕКТ НА ПРОВЕРКА 

 

Обект на проверката за ефективност на официалния контрол са Областните дирекции 

по безопасност на храните, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2, т. 9, т. 10, т. 13, чл.19, т. 17, чл. 

20, т. 20, чл. 21, т. 23, чл. 22, т. 1 и чл. 23, т. 1 от Устройствения правилник на Българска 

агенция по безопасност на храните. 
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ІІ. ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

 

Официалният контрол, осъществяван от ОДБХ, по отношение спазване на действащото 

пряко приложимо право на Европейския съюз (ЕС) и национално законодателство в 

областта на: 

 здравеопазването и идентификацията на животните и хуманното отношение към 

тях; 

 фуражите по цялата фуражна верига; 

 съхранението, търговията, транспортирането, отпускането и употребата на 

ВМП; 

 остатъци от ВМП и остатъци от замърсители на околната среда в живи животни 

и хранителни продукти; 

 производството, съхранението, търговията, преопаковането и употребата на ПРЗ 

и торовете; 

 здравето на растенията и контрол на качеството на пресните плодове и 

зеленчуци; 

 храни от животински и неживотински произход, материали и предмети за 

контакт с храните, странични животински продукти и продуктите, получени от 

тях, съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията 

на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и 

одобрени от компетентния орган, контрол при търговия на правилнато 

етикетиране на биологични продукти,използването и етикетирането на защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с 

традиционно специфичен характер, изпълнение на национални мониторингови 

програми за лабораторен контрол, реакции при случаи на хранителни взривове и 

кризи, свързани с болести по животните, и зоонози.; 

 изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България. 

 

Обектът на всяка проверка се определя в заповед на изпълнителния директор по 

предложение на Главния директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ и съответния ресорен 

заместник-изпълнителен директор на БАБХ. 

 

 

III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Законодателство: 
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 Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 

март 2017 година 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; 

 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; 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

 Закон за фуражите; 

 Закон за храните; 

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за държавния служител; 

 Единен многогодишен национален контролен план; 

 Устройствен правилник на БАБХ. 

 

Актуалното европейско и национално законодателство във всяка една от 

специализираните дейности обект на официален контрол от БАБХ (раздел III в 

специализираните приложения към Глава Б); 

2.  Подзаконови нормативни актове, относими към всяка специализирана контролна 

система в компетентността на ОДБХ (раздел III в специализираните приложения 

към Глава Б); 

3.  Други документи, необходими за проверката. 

 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Съгласно приложимото европейско и национално законодателство. 

 

 

V. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

 

Тази процедура се прилага от експерти на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ, съвместно с 

експерти и/или инспектори от специализираните дирекции и специализираните 

структури на БАБХ при извършване проверки на ефективността на официалния 

контрол, осъществяван от ОДБХ, и обхваща всички обекти, подлежащи на контрол от 

тях. 

Проверките на ефективността на официалния контрол се извършват, съгласно одобрена 

годишна “Програма за извършване на проверки на ефективността на официалния 

контрол, извършван от ОДБХ, в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 

2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година и Директива 
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2000/29 на Съвета“. Програмата се утвърждава ежегодно до 31 декември със заповед на 

изпълнителния директор и обхваща следващата календарна година, след предварително 

съгласуване с Главния директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ и съответните ресорни 

заместник-изпълнителни директори на БАБХ. 

Всяка проверка на ефективността на официалния контрол сe извършва на основание 

заповед на изпълнителния директор или упълномощено от него лице при посочен обект 

на извършване на проверката. В заповедта се посочва също така периодът на 

извършване на проверката, комисията от експерти и/или инспектори с определен 

председател и членове, предварително съгласувани с Главния директор на ГД ВОК и 

съответните ресорни заместник-изпълнителни директори на БАБХ. 

В комисията се включват експерти от ГД ВОК при ЦУ на БАБХ и експерти и/или 

инспектори с компетентност в съответните области от обхвата на проверката от 

специализираните дирекции при ЦУ на БАБХ и/или ОДБХ и СС при БАБХ. 

Включването на експерти и/или инспектори от специализираните дирекции и 

структури на БАБХ е по предложение на Главния директор на ГД ВОК, след 

предварително съгласуване със съответните ресорни директори на дирекции и  

заместник-изпълнителни директори на БАБХ.  

Председателят на комисията изпраща по електронен път до директора на съответната 

ОДБХ заповедта за извършване на предстоящата проверка.  

В съпровождащото заповедта електронно писмо, председателят на комисията може да 

даде и първоначални насоки на директора на проверяваната ОДБХ, напр. за време и 

място на провеждане на откриващата среща, изисквания за присъствие на откриващата 

среща на определени служители от страна на проверяваната ОДБХ и др. При 

необходимост, председателят на комисията, след предварително съгласуване с 

експертите, включени в комисията, може да изисква предварителна информация по 

отношение на официалния контрол, извършван в конкретна контролна система. 

 

Комисията има право на достъп до всяка информация/документация, свързана с 

официалния контрол в проверяваната ОДБХ.  

При необходимост и след съгласуване с Главния директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ 

и/или ресорен заместник-изпълнителен директор на БАБХ, но без да изменя основната 

цел, комисията може да извърши промяна в нейния предварителен план.  

След приключване на проверката, при необходимост, комисията може да изиска от 

директора на съответната ОДБХ да бъде предоставена допълнителна информация с цел 

обективен анализ на установените несъответствия. Членовете на комисията и/или 

нейният председател определят по какъв начин да бъде предоставена тази информация 

(на хартиен и/или електронен носител). 

Комисията следва да спазва обективност и безпристрастност в процеса на своята работа 

и при събиране на доказателства. 

За целите на проверката, директорът на ОДБХ е необходимо да осигури присъствие на 

служителите, извършващи официален контрол, или техните заместници в областите, 

които са в обхвата на проверката.  

Директорът на ОДБХ трябва да осигури достъп на комисията до актуална 

информация/документация и до цялата дейност на официалния контрол, обект на 

проверка. 
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При необходимост и по искане на комисията, директорът на ОДБХ трябва да осигури 

достъп до съответен производствен процес/обект (цел на проверка).  

Директорът на ОДБХ, при необходимост, осигурява нужния технически 

ресурс/инструментариум за вземане и опаковане на проби.  

Комисията и проверяваните служители в ОДБХ (вкл. директорът на ОДБХ) трябва да 

спазват принципа за професионална тайна по отношение информация, относима към 

проверяван производствен процес или обект, включително лични данни за податели на 

жалби/сигнали и собственици/ползватели на обекти, подлежащи на официален контрол. 

 

 

VI. ПЛАНИРАНЕ И ЧЕСТОТА НА ПРОВЕРКИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага 

цикълът “Планиране – извършване – проверка - действие”, посочен в схема 1: 

 
Схема 1: Цикъл “Планиране – извършване – проверка - действие” 

 

 

При планирането на проверките се взимат под внимание: 

 

1. оценката/получените точки от извършената предходна проверка на 

съответната ОДБХ, съгласно т. XI от настоящата процедура-броят и 

естеството на установените несъответствия в дейността на съответната 

ОДБХ при извършените предходни проверки на ефективността на 

Планиране 

Действие 

Проверка 

Извършване 

 Стратегически цели 
 Оценка на риска 
 ЕМНКП 

 Ревизиране на  
инструкции/наръчници 
 Допълнително обучение 
 Дисциплинарни санкции 

 Инструкции и наръчници 
 Образци на документи 
 Санкции 

 Документална проверка 
 Физическа проверка 
 Данни и докладване на  

резултатите от контрола 
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официалния контрол, в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 

2017/625 на Европейския парламенти и на Съвета от 15 март 2017 година; 

2. анализът на докладите от специализираните дирекции във връзка с 

извършения официален контрол; 

3. установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, 

при извършени одити от ЦУ на БАБХ; 

4. установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган 

при проведени одити в Република България от Главна дирекция 

„Здравеопазване и безопасност на храните“ към Европейската комисия (DG 

SANTE); 

5. времето, изминало от предходната проверка на ефективността на 

официалния контрол, осъществен от съответната ОДБХ; 

6. получени жалби и сигнали от граждани, държавни и/или неправителствени 

организации и институции, свързани с бизнес-оператори или официалния 

контрол, провеждан на територията на съответната ОДБХ; 

7. анализ на възникнали кризисни ситуации, включително нотификации по 

RASFF, свързани с бизнес-оператори или официалния контрол; 

8. по предложение на ръководството на БАБХ. 

 

Областна дирекция по безопасност на храните, при която извършената проверка на 

ефективността на официалния контрол за съответната година приключи с оценка  

"Извършваният контрол е ефективен и съответства на заложените цели" (1 точка) не се 

планира за проверка през следващата календарна година. 

Честотата и обхватът на проверките се определя на база анализ и оценка на риска за 

определена контролна система. Периодът, в който не се извършва проверка на 

ефективността на официалния контрол на съответната ОДБХ, не трябва да бъде по-

дълъг от 3 (три) години в определена контролна система. 

 

 

VII. РЕСУРСИ 

 

1. Персонал 

 

Проверката на ефективността на официалния контрол, осъществяван от ОДБХ, се 

извършва от комисия. Броят, имената и длъжностите на членовете на комисията са 

посочени в заповед на ИД на БАБХ или упълномощено от него лице по предложение на 

Главния директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ и съответните ресорни заместник- 

изпълнителни директори на БАБХ, съобразно обхвата на проверка.  

При извършване на последващи проверки на ОДБХ се допуска в комисията да се 

включат експерти само от тези области на дейност (контролни системи), в които са 

констатирани несъответствия при предходната проверка. 
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Проверяващите експерти/инспектори трябва да притежават знания и умения в следните 

области: 

- принципи, процедури и методи на извършване на официалния контрол и за 

вземане на проби, съгласно Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския парламенти и 

на Съвета от 15 март 2017 година; 

- пряко приложимо европейско и националното законодателство в съответната 

област. 

 

2. Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка на 

място в обект на територията на съответната ОДБХ-посочват се във всеки от 

специализираните раздели. 

 

2.1. Инструменти за вземане на проби - средства и съдове за вземане на проби трябва 

да бъдат осигурени от директора на съответната ОДБХ;  

2.2. Документация, която експертите/инспекторите трябва да носят със себе си: 

  

 Служебна карта за легитимация; 

 Заповед на изпълнителния директор на БАБХ или упълномощено от него лице за 

извършване на проверката на ефективността на официалния контрол, 

осъществяван от съответната ОДБХ;  

 Документи, относими към дейността на обекта (досие на обекта);  

 Протоколи и чек-листове по утвърдени от ИД на БАБХ образци, изготвяни в 

резултат на извършен официален контрол, относими към конкретната контролна 

система (посочени са в съответните специализирани раздели); 

 Законодателство в областта на проверката (съгласно раздел III в 

специализираните приложения към Глава Б). 

2.3. Комуникации - при извършване на проверката, експертите/инспекторите трябва да 

разполагат с мобилен телефон за осъществяване на връзка с ОДБХ, БАБХ и други 

компетентни лица.  

2.4. Други - служебен преносим компютър, ножица, фотоапарат, самозалепваща лента 

с логото на БАБХ, канцеларски консумативи и други (в съответствие с конкретната 

необходимост). 

 

VІІІ. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 

ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2017 ГОДИНА: 

 

Оценка на ефективността на официалния контрол във всяка една контролна система се 

извършва чрез: 

 

1. Документална проверка – включва преглед на документите на хартиен и/или 

електорен носител, издадавани при извършване на официален контрол от инспекторите 

в ОДБХ, а така също и документите, издавани в резултат на извършената физическа 

проверка, като част от проверката на ефективността;  
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 документация, издавана от ОДБХ в съответната проверявана област, която може 

да бъде на електронен и/или хартиен носител (виж съответния раздел в 

специализираните приложения към Глава Б); 

 Заповеди на директора на ОДБХ, указания, инструкции, процедури и др. във 

връзка с осъществяване на контролните дейности; 

 Планове за контрол; 

 Отчетност на дейности; 

 Актове за вземане на проби и протоколи от изпитване; 

 Регистри и досиета на обекти; 

 Образци на документи; 

 Документи за предприети мерки и действия; 

 Доклади за извършени проверки и доклади от одити; 

 Съхранение на нормативни актове на електронен/хартиен носител в ОДБХ, 

съотносими към съответната контролна система; 

 Други, относими към проверяваното направление, документи, които не са 

описани по-горе. 

 

Целта на документалната проверка е да се проследи и установи спазването на 

процедурите за контрол, планиране и отчитане дейността в съответната област; да се 

проследят установените несъответствия от извършени проверки и предприети мерки в 

съответствие с изискванията на законодателството в областта; да се провери спазването 

на процедурите за вземане на проби и спазването на срокове, посочени в прилежащото 

законодателство, съхранението на документи, досиета на обекти, актуализиране на 

водените регистри. 

 

2. Физическа проверка - проверка на място се извършва в обекти/предприятия,  

регистрирани/лицензирани/одобрени съгласно изискванията на прилежащото 

законодателство, с цел да се установи ефективността на извършвания в тях официалния 

контрол от страна на съответната ОДБХ. 

Начинът за извършване на физически проверки и документирането им на място в 

избрания обект са описани в специализираните раздели за всяка контролна система. 

 
 Пробовземане – при необходимост; 

 

 Събиране на доказателствени средства -  документални и материални 

доказателства, снимков материал - заснемане с цел документиране на дадена 

(спорна) ситуация. 

 

 
IX. ЕТАПИ НА ПРОВЕРКАТА: 

 

1. Откриваща среща: 
 

Откриващата среща се провежда в присъствието на председателя и всички членове на 

комисията, директорa на съответната ОДБХ, началниците на отдели и служителите, 
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отговорни за съответната област на контрол, обект на проверката. По време на 

откриващата среща, председателят на комисията представя членовете на комисията и 

техните ресори за проверка, запознава присъстващите служители от ОДБХ с обхвата и 

последователността на проверката, потвърждава официалните канали за обмен на 

информация между екипите и необходимия ресурс и условия за нейното провеждане, 

запознава присъстващите с методите и процедурите, които ще бъдат използвани и 

начина на докладване. 
 

2. Провеждане на проверката: 

 

2.1. Извършване на проверка – всеки експерт и/или инспектор, член на 

комисията, спазва последователността, методите и процедурите за извършване на 

проверката, така като е обявено от председателя на откриващата среща. Спазва се 

стриктно съответната специализирана част от настоящата процедура, относима към 

проверяваната контролна система. Последователността на проверката може да бъде 

изменена по преценка на ръководството на БАБХ. 

Когато възникне обективна невъзможност да се извърши проверката, членовете на 

комисията докладват на председателя, като конкретизират причините. Председателят, 

от своя страна, докладва за това на главния директор на ГД ВОК при ЦУ на БАБХ 

и/или на съответния ресорен заместник-изпълнителен директор на БАБХ, за да се 

предприемат подходящи действия. Тези действия може да включват промяна в целите 

и/или обхвата на проверка, или прекратяване на проверката.  

 

2.2. Събиране и проверка на информация: 

 

По време на проверката на ефективността на официалния контрол, осъществяван от 

ОДБХ, се събира информация/доказателства, свързани с целите, обхвата и критериите 

на проверка, чрез подходящи методи.  

Методите за събиране на информация/доказателствата включват, но не се ограничават 

само до: 

 Разговор/интервю; 

 Наблюдения на процеси и дейности на място; 

 Преглед на документи и записи; 

 Преглед на резултати; 

 Снимков материал (при необходимост). 

Резултатите от наблюденията и разговорите се документират и се водят записи по 

време на самата проверка. 

 

Спецификата за провеждане на проверки на ефективността на официалния контрол във 

всяка контролна система е определена в съответното специализирано приложение. 

 

3. Междинна среща по време на проверката-провежда се при необходимост. 

 

4. Заключения от проверката-преди закриващата среща председателят и 

членовете на комисията: 
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 Обсъждат констатациите от проверката, включително всяка друга информация, 

събрана в хода на проверка, относима към целите и заложените критерии; 

 Извършват първоначална класификация на несъответствията, които ще бъдат 

повдигнати на заключителната среща; 

 Постигат съгласие относно заключенията от извършената проверка.  

 

Заключенията трябва да се основават на събраните доказателства. 

 

5. Закриваща среща: 

 

Провежда се в присъствие на председателя и членовете на комисията, директора на 

проверяваната ОДБХ и служителите, отговорни за специализирания контрол, обект на 

проверката. Закриващата среща се води от председателя на комисията.  

В хода на закриващата среща, председателят и всеки член на комисията има 

възможност да представи основните положителни и отрицателни констатации от 

извършената проверка в съответната област. 

Председателят на комисията запознава директора и присъстващите служители на 

съответната ОДБХ с предварителните препоръки, които се правят на база на 

заключенията от извършената проверка за ефективността на официалния контрол и 

запознава директора на ОДБХ със задължението му за всяко констатирано 

несъответствие и дадена препоръка да се предприемат превантивни и корективни 

действия. Решенията за вида на тези действия се взимат от директора на проверяваната 

структура. Директорът на ОДБХ определя и сроковете за изпълнението им като 

попълва план за действие по ФК-ВОК-02, приложен към настоящата процедура.  

Действията по отстраняване на констатираните несъответствия в определените срокове 

се извършват от определените от директора на ОДБХ отговорни служители. 

Председателят на комисията запознава директора и присъстващите на срещата 

служители с начина на разпространение на доклада и срока за изготвянето му.  

На заключителната среща се предоставя възможност на служителите от ОДБХ за 

задаване на въпроси и коментари относно констатациите на комисията.  

 

6. Провеждане на последващи действия (ако се налага).  
 

 

Х. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

 

Всяка проверка на ефективността на официалният контрол завършва с изготвяне на 

доклад от комисията, изпращане на доклада до съответната проверявана структура, 

предприемане на корективни действия от същата във връзка с установените пропуски и 

несъответствия. Комисията прави проверка и анализ на предварително определените от 

директора на ОДБХ корективни действия и предложените срокове за тяхното 

изпълнение. В случай, че предложените от ОДБХ коригиращи действия, след 

извършения анализ, са недостатъчни/неприемливи за постигането на желания резултат, 

същите се връщат за преразглеждане и се поставя срок за представяне на корекциите. 
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Изготвяне на доклад от проверката: 
 

Председателят на комисията и всеки един от членовете й носят отговорност за 

изготвянето на доклада от извършената проверка. Докладът от проверката дава пълен, 

точен, цялостен и ясен запис от направените констатации и заключения по време на 

проверката. Заключенията могат да показват съответствие или несъответствие с 

критериите на проверката. При съпоставяне с целите на проверката, констатациите 

могат да разкрият възможности за подобряване на системата. Комисията може да 

поиска допълнителна информация, която да бъде предоставена от проверяваната 

структура.  

Докладът от проверката се изготвя съгласно образец ФК-ВОК-03, приложение към 

настоящата процедура. При изготвянето му се спазват следните технически изисквания: 

1.1.  В шрифт Times New Roman; 

1.2.  С размер на шрифта 12; 

1.3.  С разстояние между редовете в текста (Line spacing) 1.0; 

1.4.  Използва се трето лице, минало свършено време (от името на комисията, 

а не от първо лице (напр. «комисията установи/констатира»); 

1.5.  Текстът следва да бъде в режим Justify; 

1.6.  Нов ред се маркира само с бутон Tab ‹›; 

1.7.  Заглавията, заключенията, констатираните пропуски, забележките и 

препоръките се изготвят в шрифт Times New Roman, размер 12, разстояние 

между редовете 1.0, в режим Bold. Допуска се и акцентиране с режим Italic; 

1.8.  Не се поставя пауза преди знак “запетая”. След знак “запетая” се поставя 

само една пауза;  

1.9.  Не се поставя пауза преди знак “точка”. След знак “точка” се поставя 

само една пауза; 

1.10. Отстоянията между заглавията на разделите и текста да бъде 2 реда 

между текст и заглавие и 1 ред между заглавие и текст; 

1.11. Не се използват съкращения, с изключение на общоприетите 

абревиатури; 

1.12. Номериране с арабски цифри се извършва при окончателното изготвяне 

на доклада; 

1.13. Приложенията се номерират в текста само след окончателното изготвяне 

на доклада. Всяко приложение се номерира индивидуално и се посочва в 

доклада. 

 

2. Разпространение на доклада от проверката: 

 

Докладът се изготвя в рамките на 30 работни дни от извършване на проверката, като 

всеки член на комисията изготвя и представя на председателя своята част (на 

електронен носител, в Word формат, съобразно изискванията, посочени в т. X.1 (1.1-

1.13) от настоящата процедура).  

Председателят и членовете на комисията са отговорни за спазване на срока за изготвяне 

на доклада. Допуска се забавяне  при продължително отсъствие на председателя и/или 
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на някой от членовете на комисията, или по друга уважителна причина. Причината за 

забавянето се съобщава на председателя на комисията и докладът се изготвя във 

възможно най-кратък срок след отстраняването й. 

Окончателния доклад се подписва от председателя и членовете на комисията, 

извършила проверката и заедно със събраните доказателства/приложения се представя 

за одобрение на изпълнителния директор на БАБХ.  

След като бъде одобрен от ИД на БАБХ, докладът се изпраща на директора на ОДБХ 

със съпроводително писмо и с попълнени формуляри ФК-ВОК-01 «Несъответствия» и 

ФК-ВОК-2 «План за действие». ФК-ВОК-2 съдържа препоръките от направената 

проверка и допълнително информация за незакрити препоръки от предишни проверки 

на ефективността на извършвания официален контрол от съответната ОДБХ. В 

съпроводителното писмо се определя срок, в който директорът на проверената ОДБХ 

трябва да представи на ИД на БАБХ доклад за предприетите от него действия за 

отстраняване на констатираните несъответствия.  

Във ФК-ВОК-2 „План за действие“ всяка една препоръка се номерира с цел лесно 

идентифициране. Номерът на препоръката се формира по следния начин: 

1. Година на извършване на проверката на ефективността на извършвания 

официален контрол (напр. 2020-…-…); 

2. Пореден номер на препоръката за съответната контролна система (напр. 2020-1-…); 

3. Индекс с обозначение на съответната контролната система, за която се отнася 

препоръката (напр. 2018-1-КХ, 2019-3-ВМП, 2020-5-ЗХОЖ, 2019-2-КФ, 2018-4-РЗ и 

т.н.). Индексът на контролната система трябва да отговаря на често използваните 

съкращения, отбелязани със знак „*“ в настоящата процедура. 

 

ХІ. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ И ФОРМУЛИРАНЕ ТЕЖЕСТТА 

НА КОНСТАТАЦИИТЕ 

 

За да се направят обективни констатации от извършената проверка, доказателствата 

трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на проверката. Констатациите може да 

показват съответствие или несъответствие с критериите.  

При съпоставяне с целите на проверката, констатациите трябва да разкрият 

възможности за подобряване. 

Заключенията от проверката на ефективността на официалния контрол трябва да 

отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на 

изпълнение и дали планираните цели са подходящи за постигане на заложените и 

желани резултати. Те трябва да се основават на обективни доказателства и се оценяват 

в следните категории: 

 

-Съществени несъответствия-липса на доказателства за изпълнение разпоредбите от 

прилежащото законодателство, процедура или елемент от системата за контрол, 

водещи до сериозен риск за здравето на животните и хората; 
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-Несъществени несъответствия-ограничени доказателства за съответствие със 

законодателството в съответната област, процедури или неприемлив риск във връзка с 

извършвания контрол; 

 

Крайната оценка на ефективността на официалния контрол, осъществен от ОДБХ, се 

определя в точки, на база брой и категория на констатираните несъответствия и се 

отразява в края на формуляра за несъответствия ФК-ВОК-01, както следва: 

 

 

 При констатиране само на несъществени несъответствия- 

“Извършваният контрол е ефективен и съответства на заложените цели” (1 

точка); 

 

 При констатиране на несъществени несъответствия и до 3 съществени 

несъответствия-“Необходимо е да се подобри ефективността на извършвания 

официален контрол в съответствие със заложените цели” (2 точки); 

 

 При констатиране на повече от 3 съществени несъответствия-

“Извършваният контрол не е ефективен и не съответства на заложените 

цели” (3 точки). 

 

При поставяне на оценка от 3 точки, следва да са налице: 

 

 непознаване на приложимото законодателство в съответната област на контрол; 

 неправилно приложение на законодателството, с което бива компрометиран 

официалния контрол и се накърнява изпълнението на заложените цели; 

 неизпълнение на годишните планове за контрол/програми за контрол; 

 неизпълнение на заповеди, указания, процедури, инструкции и др. на ИД на 

БАБХ, заместник-изпълнителните директори на БАБХ, директора на ОДБХ и 

началници на отдели; 

 неправомерни действия или бездействие на служители на съответната ОДБХ, 

които да представляват потенциален риск за здравето на животните и/или 

човека. 

 

 

Предприемане на коригиращи действия по установени несъответствия, отразени в 

доклад на комисия, извършила проверка на ефективността на официалния 

контрол, осъществен от ОДБХ: 

 

За всяко установено несъответствие, директорът на ОДБХ създава организация за 

изготвяне на анализ и планиране на коригиращи действия. Решенията за вида и 

сроковете за изпълнение на коригиращите действия се взимат от ръководството на 

съответната структура, а самите действия се извършват от определените от него 

отговорни служители. Сроковете за предприемане на действия трябва да са съобразени 

с естеството на констатираните несъответствия, но да не са немотивирано дълги. 
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Попълва се план за действие по образец ФК-ВОК-02, приложение към настоящата 

процедура, който се подписва от директора на ОДБХ и се изпраща по официален път 

(на хартиен и електронен носител, в Word формат) до ИД на БАБХ, с копие до 

председателя на комисията. Директорът на съответната ОДБХ трябва да представи 

попълнения план за действие по образец ФК-ВОК-02 на ИД на БАБХ и председателя на 

комисията в рамките на срока, посочен в съпроводителното писмо, с което му е 

изпратен докладът. 

 

 

Приключване на проверката: 

 

Проверката на ефективността на официалния контрол, осъществяван от ОДБХ,  в 

съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския парламент и на 

Съвета от 15 март 2017 година и директива 2000/29 на Съвета приключва след направен 

анализ на коригиращите действия, предприети от страна на проверяваната ОДБХ.  

Председателят и членовете на комисията, в сферата на компетенциите си, трябва да 

направят анализ на предприетите действия.  

 

При извършване на анализа, дадените препоръки за отстраняване на констатираните 

несъответствия се оценяват като: 

-изпълнени; 

-неизпълнени; 

-в процес на изпълнение; 

-неизпълнени поради други причини. 

 

В случаите, когато комисията оцени препоръка или препоръки като неизпълнена/ни, тя 

дава срок за преразглеждане и предоставяне на нови коригиращи действия, за което се 

уведомява по официален път директорът на съответната ОДБХ. В такива случаи, по 

предложение на Главния директор на ГД ВОК и/или съответните ресорни заместник-

изпълнителни директори, ИД на БАБХ може да назначи последващата проверка с цел 

верификация на корективните действия. Ако такава последваща проверка не бъде 

назначена непосредствено след извършения анализ и след оценяване на дадените 

препоръки като неизпълнени, извършване на последваща проверка на съответната 

ОДБХ се залага в “Програма за извършване на проверки на ефективността на 

официалния контрол, извършван от ОДБХ в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент 

(ЕС) № 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2000/29 на 

Съвета“ за следващата календарна година. 

 

Завършване на проверката. Съхранение на документация и разпространяване на 

информация от констатации при извършена проверка на ефективността на 

официалния контрол, осъществяван от ОДБХ: 
 

Проверката е завършена, когато докладът от проверката е разпространен, ОДБХ е 

предоставила информация за предприетите коригиращи действия по направените 
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препоръки и е извършен анализ на предприетите от директора на ОДБХ действия за 

отстраняване на констатираните несъответствия. 

Докладът от извършената проверка и съпровождащите го ФК се изпращат от 

експертите от ГД «ВОК» при ЦУ на БАБХ по електронен път до всички заместник-

изпълнителни директори и директори на специализирани дирекции в ЦУ на БАБХ-за 

сведение и предприемане на действия, в случай на необходимост.  

Документите, свързани с проверката се съхраняват, поддържат и архивират в 

съответствие с Процедурата за архивиране на документите в БАБХ и изискванията на 

приложимите нормативни актове. За всяка ОДБХ се изготвя административно досие, в 

което се съхраняват всички свързани с проверката документи. Всяко досие се 

съхранява за срок от 5 години. 

 

 

 

XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Формуляр за несъответствия - ФК-ВОК-01, версия 04; 

2. План за действие - ФК-ВОК-02, версия 04; 

3. Доклад от проверка - ФК-ВОК-03, версия 04; 

4. Анализ на предприетите действия-ФК-ВОК-04, версия 01. 

 

 

XIII. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ  

 
 

Дата на 

издаване 

 

Версия 

 

 

Променени страници 

№ 

 

Вид на промяната 

Заповед РД 

11-

1609/02.09.20

16 г. 

01 - - 

Заповед № 

РД 11-

2539/11.12.20

18 г. 

02 Всички 

 

Стр. 2 

 

Стр. 3 

 

Стр. 14 

Отпада ГИП 

 

Отпадат т. 10 и т. 11 

 

Отпада т. II, подт. 7, 8 и 10 

 

При констатиране на до 7 несъществени несъответствия и 

пропуски-„Извършваният контрол е ефективен и 

съответства на заложените цели“ (1 точка); 

 

При констатиране на повече от 7 несъщвествени 

несъответствия и пропуски и 2 съществени нсъответствия-

„необходимо е да се подобри ефективността на извършвания 

официален контрол в съответствие със заложените цели“ (2 

точки); 

 

При констатиране на повече от съществени несъответствия-
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Код: СОП-

ВОК-03  
Версия: 03 
Страница: 

18 от 18 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

18 

 

„Извършваният контрол не е ефективен и не съответства със 

заложените цели“ (3 точки). 

 03 Всички 

 

 

 

 

Стр. 3 

 

 

Стр. 5 

 

 

Стр. 7 

 

 

 

Стр. 13 

 

 

Стр. 14 

 

Стр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 15 

 

 

 

Стр. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 17 

Чл. 8, § 3, буква  а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 

се заменя с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година. 

 

Добавя се забележка: Повече информация за отбелязаните 

със знак „*“ текстове може да се намери в т. X.2.3. 

 

Текстът в Раздел IV „Определения“ се заменя със „Съгласно 

приложимото европейско и национално законодателство“. 

 

Добавя се т. 5 „Времето, изминало от предходната проверка 

на ефективността на официалния контрол, осъществен от 

съответната ОДБХ. 

 

В т. 1.13 се добавя изречението „Всяко приложение се 

номерира индивидуално и се посочва в доклада“. 

 

Определението „несъществени пропуски“ отпада. 

 

„При констатиране само на несъществени несъответствия 

„Извършваният контрол е ефективен и съответства на 

заложените цели“ (1 точка)“. 

 

„При констатиране на несъществени несъответствия и до 3 

съществени несъответствия-„Необходимо е да се подобри 

ефективността на извършвания официален контрол в 

съответствие със заложените цели“ (2 точки)“. 

 

„При констатиране на повече от 3 съществени 

несъответствия-„Извършваният контрол не е ефективен и не 

съответства на заложените цели“ (3 точки)“. 

 

Добавя се текстът: 

„При извършване на анализа, дадените препоръки за 

отстраняване на констатираните несъответствия се оценяват 

като: 

-изпълнени; 

-неизпълнени; 

-в процес на изпълнение; 

-неизпълнени поради други причини“. 

 

Добавя се т. 4. Анализ на предприетите действия-ФК-ВОК-

04, версия 01. 

 

 

 

 

 

 

 



 ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО  

 

 

 
Код: ФК-ВОК-01 

Версия: 04 

Страница: 1 от 2 

 - 1 - 

 - 1 - - 1 - - 1 - от 8 

 

ФОРМУЛЯР ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

 

КЪМ ДОКЛАД  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) № 2017/625 

   

 

Приложение № 1 към СОП-ВОК-03/A, утвърденa със заповед № РД 11-

524/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

 

 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ІІ. НОМЕР НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

ІІІ. ПРОВЕРЯВАНА ДИРЕКЦИЯ 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

ІV. ПЕРИОД НА ПРОВЕРКА 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

V. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

 

 

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО: ОЦЕНКА НА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО: 

(съществено/несъществено) 

1.   

2.  

…  

 

 

 

 

 



 ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО  

 

 

 
Код: ФК-ВОК-01 

Версия: 04 

Страница: 2 от 2 

 - 2 - 

 - 2 - - 2 - - 2 - от 8 

 

ФОРМУЛЯР ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

 

КЪМ ДОКЛАД  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) № 2017/625 

   

 

VI. АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

 

На база на констатациите от извършената проверка на дейността на ОДБХ-……………………… и 

установените  (брой и вид) несъответствия комисията прави следното заключение: 

„……………………………………………………………………………………………………………..”  

 

 

С уважение, 

 

(име, фамилия, подпис) 

 

 
Изготвили, дата: 

Д-р Ивайла Давидова-

началник-отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Илиян Димитров, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Първолета Рангелова, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

…………………………… 

Проверили, дата: 

Д-р Николай Лилов 

Главен директор на ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………………. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева-

и.д. директор на 

дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Любомир Кулински-

директор на дирекция КХ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Борис Борисов-директор на 

дирекция КВМП, ЦУ на БАБХ 

…………………………………. 

Добринка Павлова-директор на 

дирекция КПРЗТ, ЦУ на БАБХ 

………………………………….. 

Анна Петрова-директор на 

дирекция ……………., ЦУ на 

БАБХ 

………………………………….. 

Съгласували, дата: 

Д-р Цвятко Александров, 

двм-заместник-

изпълнителен директор на 

БАБХ 

……………………………….. 

 

Инж. агр. Николай Роснев-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………… 

 

Д-р Марияна Шумова-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага се от: 

 

 

…………………… 

…………………… 

 

 

 

 



 
ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

 
Код: ФК-ВОК-02 

Версия: 04 

Страница: 1 от 2 

 - 1 - 

 - 1 - - 1 - - 1 - от 8 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

КЪМ Д О К Л А Д  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) № 2017/625 

   

  

Приложение № 2 към СОП-ВОК-03/A, утвърденa със заповед №РД 11-

524/20.02.2020 г.на изпълнителния директор на БАБХ 

 

 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ІІ. НОМЕР НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ІІІ. ПРОВЕРЯВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ІV. ПЕРИОД НА ПРОВЕРКА 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

V. КОРЕКТИВНИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ 

 

 

№ 
ПРЕПОРЪКА 

(от комисията) 

КОРЕКТИВНИ И ПРЕВАНТИВНИ 

ДЕЙСТВИЯ 

(попълва се от ОДБХ) 

(където е необходимо, да се приложат 

заверени копия от относими документи) 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

(определя се от 

ОДБХ) 

(срокът се 

съобразява с 

естеството на 

несъответствие

то и 

необходимото 

минимално време 

за неговото 

отстраняване) 



 
ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

 
Код: ФК-ВОК-02 

Версия: 04 

Страница: 2 от 2 

 - 2 - 

 - 2 - - 2 - - 2 - от 8 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

КЪМ Д О К Л А Д  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) № 2017/625 

   

  

    

    

    

 

 

 

Директор на ОДБХ: 

/Име, фамилия/   Дата:                                           Подпис: 

 

 

 
Изготвили, дата: 

Д-р Ивайла Давидова-

началник-отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Илиян Димитров, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Първолета Рангелова, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

…………………………… 

Проверили, дата: 

Д-р Николай Лилов 

Главен директор на ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………………. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева-

и.д. директор на 

дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Любомир Кулински-

директор на дирекция КХ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Борис Борисов-директор на 

дирекция КВМП, ЦУ на БАБХ 

…………………………………. 

Добринка Павлова-директор на 

дирекция КПРЗТ, ЦУ на БАБХ 

………………………………….. 

Анна Петрова-директор на 

дирекция ……………., ЦУ на 

БАБХ 

………………………………….. 

Съгласували, дата: 

Д-р Цвятко Александров, 

двм-заместник-

изпълнителен директор на 

БАБХ 

……………………………….. 

 

Инж. агр. Николай Роснев-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………… 

 

Д-р Марияна Шумова-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага се от: 

 

 

…………………… 

…………………… 

 

 

 

 



 
 

 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 
 

Код: ФК-ВОК-03 

Версия: 04 

Страница: 1 от 2 

 - 1 - 

 - 1 - - 1 - - 1 - от 8 

Д О К Л А Д  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСTВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) №   2017/625 

   

  

 

Приложение № 3 към СОП-ВОК-03/А, утвърденa със заповед № РД 11-

524/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ОДОБРЯВАМ, 

………………………………………………….. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ 

  

 

ДО 

……………………………………… 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

 

ОТ  

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ИЗВЪРШВАН ОТ 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-……………………………………. 

 

 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ІІ. ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ІІІ. ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 
 

Код: ФК-ВОК-03 

Версия: 04 

Страница: 2 от 2 

 - 2 - 

 - 2 - - 2 - - 2 - от 8 

Д О К Л А Д  

ОТ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСTВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) №   2017/625 

   

  

 

V. КОНСТАТАЦИИ 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VІ. АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

С уважение, 

 

(име, фамилия, подпис) 

 

 
Изготвили, дата: 

Д-р Ивайла Давидова-

началник-отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Илиян Димитров, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Първолета Рангелова, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

…………………………… 

Проверили, дата: 

Д-р Николай Лилов 

Главен директор на ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………………. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева-

и.д. директор на 

дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Любомир Кулински-

директор на дирекция КХ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Борис Борисов-директор на 

дирекция КВМП, ЦУ на БАБХ 

…………………………………. 

Добринка Павлова-директор на 

дирекция КПРЗТ, ЦУ на БАБХ 

………………………………….. 

Анна Петрова-директор на 

дирекция ……………., ЦУ на 

БАБХ 

………………………………….. 

Съгласували, дата: 

Д-р Цвятко Александров, 

двм-заместник-

изпълнителен директор на 

БАБХ 

……………………………….. 

 

Инж. агр. Николай Роснев-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………… 

 

Д-р Марияна Шумова-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага се от: 

 

 

…………………… 

…………………… 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 
 

Код: ФК-ВОК-04 

Версия: 01 

Страница: 1 от 3 

 - 1 - 

 - 1 - - 1 - - 1 - от 8 

АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРИ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСTВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) №   2017/625 

   
 

Приложение №4 към СОП-ВОК-03/A, утвърденa със 

заповед №РД 11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ 

 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ: 

…………………………………………….. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ 

 

ДО 

………………………………………………. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ 

 

Д О К Л А Д 

от 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(име, фамилия, длъжност) 

 

ОТНОСНО: Анализ на предприетите от директора на ОДБХ-

……………………действия за отстраняване на констатираните несъответствия при 

проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от ОДБХ-

…………………………. в съответствие с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 



 
  

 
 

 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 
 

Код: ФК-ВОК-04 

Версия: 01 

Страница: 2 от 3 

 - 2 - 

 - 2 - - 2 - - 2 - от 8 

АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРИ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСTВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) №   2017/625 

   
 

 

Във връзка с извършена проверка на ефективността на официалния контрол, 

осъществяван от ОДБХ-………………………………и писмо с вх. № 

…………………………………….от директора на ОДБХ-……………………….относно 

предприетите от него действия за отстраняване на констатираните несъответствия и 

изпълнение на препоръките, дадени в доклад с вх. №………………………., Ви 

уведомяваме: 

 

№ 

(съгласно 

СОП) 

ПРЕПОРЪ

КА (дава се 

от 

комисията) 

ПРЕДПРИЕТИ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА 

ПРЕПОРЪКАТ

А 

(попълва се от 

директора на 

ОДБХ) 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА 

ПРЕПОРЪКАТ

А (определя се 

от директора на 

ОДБХ) 

ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕПОРЪКАТА 
(оценката се извършва 

от председателя и/или 

членовете на 

комисията; 

изпълнена/неизпълнена/в 

процес на 

изпълнение/неизпълнена 

поради други причини) 

     

     

     

     

 

 

С уважение, 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

(име, фамилия, длъжност, подпис) 



 
  

 
 

 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО 
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АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРИ ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСTВЯВАН ОТ 

ОДБХ-………………………………………………..,  

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, § 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) №   2017/625 

   
 

 

 

 

Изготвили, дата: 

Д-р Ивайла Давидова-

началник-отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Илиян Димитров, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………. 

 

Инж. Първолета Рангелова, 

главен експерт в отдел 

ВАКДОДБХ, ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

…………………………… 

Проверили, дата: 

Д-р Николай Лилов 

Главен директор на ГД ВОК, ЦУ 

на БАБХ 

……………………………………. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева-

и.д. директор на 

дирекция ЗХОЖКФ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Любомир Кулински-

директор на дирекция КХ, ЦУ на 

БАБХ 

…………………………………. 

Д-р Борис Борисов-директор на 

дирекция КВМП, ЦУ на БАБХ 

…………………………………. 

Добринка Павлова-директор на 

дирекция КПРЗТ, ЦУ на БАБХ 

………………………………….. 

Анна Петрова-директор на 

дирекция ……………., ЦУ на 

БАБХ 

………………………………….. 

Съгласували, дата: 

Д-р Цвятко Александров, 

двм-заместник-

изпълнителен директор на 

БАБХ 

……………………………….. 

 

Инж. агр. Николай Роснев-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………… 

 

Д-р Марияна Шумова-

заместник-изпълнителен 

директор на БАБХ 

……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилага се от: 

 

 

…………………… 

…………………… 
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Приложение  №1 към част Б от СОП – ВОК - 03  към Заповед №11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ 

 

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ПО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН 

ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА   

 

Да се конкретизират отговорностите, правата, организационния процес и необходимата 

документация при дейностите, свързани с проверката на ефективността на официалния контрол по 

здравеопазване и хуманно отношение към животните, извършвани от областните дирекции по 

безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие чл. 1, параграф 2, буква е от № Регламент (EС) 

2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 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 

Целта на проверката за ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно 

отношение към животните, идентификация и ветеринарномедицинска дейност се извършва от 

ОДБХ, да се докаже, че официалният контрол в сектор “Здравеопазване и хуманно отношение към 

животните” по отношение на изискванията на пряко приложимото право на Европейския съюз 

(ЕС), Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им се прилагат ефективно и са подходящи за постигане на целите на съответното 

законодателство, включително в съответствие с Единния многогодишния национален контролен 

план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на 

растенията (ЕМНКП). 

Тази процедура се прилага от експерти на ГД Верификация на официалния контрол (ВОК) 

съвместно с експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и 

контрол на фуражите” (ЗХОЖКФ), Централно управление на Българската агенция по безопасност 

на храните (БАБХ) и началник отдел “Здравеопазване на животните” в ОДБХ при провеждането на 

проверките на ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за 

извършване на официалния контрол в сектор “Здравеопазване и хуманно отношение към 

животните”. 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

 

Отговорностите и правата са разписани в раздел V от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

Планирането и честотата на оценка на ефективността на контрола на централно ниво и изготвянето 

на годишната “Програма за извършване на проверки за ефективността на официалния контрол, 
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извършван от ОДБХ и ГКП в съответствие с чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2017/625 са 

разписани в раздел VI от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

Проверката сe извършва съвместно от експерти на дирекция “Здравеопазване и хуманно 

отношение към животните, и контрол на фуражите” и ГД ВОК, които са определени със Заповед 

на изпълнителния директор или упълномощено от него лице. Правилата са разписани в раздел VII 

от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

 

III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Актуално законодателство в сектор “Здравеопазване и хуманно отношение към животните” – 

пряко приложимо право на ЕС и национално законодателство. 

2. ЕМНКП на Р България. 

3. Образци на документи, утвърдени със Заповед на ИД на БАБХ.   

      4. Други документи, необходими за проверката. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

За целите на тази процедура се прилат определенията посочени в раздел IV от глава А „Обща част“ на 

процедурата.  

 

 

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 и 3 

ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/625 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла 

“Планиране – извършване – проверка – действие”. 

 

Оценка на ефективността на официалния контрол в сектор „Здравеопазване и хуманно отношение 

към животните “ се извършва, както е разписано в раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

При планирането на проверките се вземат под внимание: 

 

- установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, при проведени 

одити в Р България от Главна дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и 

храните“ към Европейската комисия (DG SANTE); 

- установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, при проведени 

одити в Р България от Главна дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ 

към Европейската комисия (DG AGRI); 

- установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, при извършен одит 

или верификация от други дирекции от ЦУ на БАБХ; 
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- жалби и сигнали в съответната област на дейност от граждани, правителствени и 

неправителствени организации и институции свързани с бизнес оператори или официалния 

контрол провеждан на територията на съответната ОДБХ.  

 

1. НА ЦЕНТРАЛНО НИВО: Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и 

контрол на фуражите” при ЦУ на БАБХ 

1.1 На етап планиране - A priori: 

 

Веднъж годишно началник отделите ЗЖ към ОДБХ разработват планове за профилактичните 

мероприятия по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, както и за планиране на проверките в сферата на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните за следващата календарна година.  

 

Плановете за проверки следва да са разработени въз основа на риска и с необходимата честота, 

като се вземат предвид: 

а) наличните популации животни, наличните епизоотични обекти/стада във ВетИС 

б) минимална честота за контрол , съобразно съответните актове за изпълнение Комисията; 

в) епизоотичната ситуация в държавата и ЕС 

г) приоритетите на БАБХ 

д) данните от проверките през предходните години - случай, че при извършени проверки са 

констатирани нарушения на действащото законодателство следва да се предвидят проверки и през 

следващата календарна година 

 

1.2 В реално време/на етапа на изпълнение (на място): 

 

Експерти от дирекциите ВОК и  ЗХОЖКФ извършват периодични проверки на всички началник 

отдели “Здравеопазване на животните” към ОДБХ, извършващи официален контрол в сферата на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните. Проверките се извършват на база на 

Програма за извършване на проверките, която се утвърждава със Заповед на ИД на БАБХ. 

 Проверките следва да покриват минимум следните критерии: 

1. способността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ, да използва методите на официален контрол, 

определени в Регламент (ЕС) 2017/625, уменията му да предприема адекватни действия съгласно 

българското и европейско законодателство, както и уменията да попълва и води необходимата 

документация. 

2. способност на началник отдела ЗЖ към ОДБХ за цялостна организация на работата по 

отношение осъществяване на официален контрол по здравеопазване на животните и хуманно 

отношение към тях; 

3. дейността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ, свързана със способността му да констатира 

несъответствия, относно  спазването на действащото законодателство в сферата на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните; 

4. способността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ, относно уменията му да работи с други 

институции при осъществяване на официален контрол; 
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5. уменията на началник отдела ЗЖ към ОДБХ да използва подходящите техники на контрол; 

6. способността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ да извършва проверка на ефективността на 

официалния контрол осъществяван от официалния ветеринарен лекар (ОВЛ);  

7. способността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ да предприема незабавно подходящи 

последващи действия при откриване на несъответствие от страна на ОВЛ; 

8. дейността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ, свързана с контрола на издаването на документи 

за транспорт на животни и други официални документи; 

9. дейността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ свързана с контрола по изпълнението на 

програмите за контрол и надзор на заболяванията, както и при съмнение/ликвидиране на  

заразни заболявания. Специано внимание се обръща върху програмите за контрол и надзор на 

Африканска чума по свинете (мерките за биосигурност на свиневъдните обекти); Туберкулоза 

по едрите преживни животни; Бруцелоза по дребните преживни животни; Инфлуенца по 

птиците (самоконтрол и официален контрол; мерки за биосигурност в птицевъдните обекти); 

Нюкясълска болест по птиците; Салмонелози по птиците (самоконтрол и официален контрол; 

мерки за биосигурност в птицевъдните обекти); Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии 

по преживните животни (активен и пасивен надзор при клане на животни за лична консумация, 

заклани по необходимост и умрели в обекти  тип лично стопанство); Син език по преживните 

животни (ваксинация, сентинели, проби от куликоиди); Заразен нодуларен дерматит по едрите 

преживни животни (ваксинация). В ОДБХ попадащи в програмата за извършване на орална 

ваксинация на дивите хищници срещу бяс се проверяват взетите проби активен надзор от 

ваксинираните територии, а във всички ОДБХ се проверяват пробите пасивен надзор. При 

проверка в ОДБХ разположени по южната граница на страната се проверява и контрола по 

изпълнение на програмата за трансгранични заболявания по животните в Република България. 

За целта на проверките, експерти от дирекциите ВОК и ЗХОЖКФ извършват документална 

проверка (качествена и количествена) на дейността на началник отдел ЗЖ. Количествената 

проверка е на база изпълнение на плановете за проверки, а качествената е на база анализ на 

данните вписани в документацията и дали се спазват стриктно разписаните политики, стратегии, 

процедури и ръководства за осъществяване на официален контрол в сферата на здравеопазване и 

хуманно отношение към животните. 

При необходимост и по преценка на проверяващия се извършва и физическа проверка на място 

като се избере животновъден обект, транспортно средство, одобрено за кратки и/или 

продължителни пътувания и теми (обекти) на контрол, в които наблюдават как проверявания 

началник отдел ЗЖ и/или официален ветеринарен лекар извършват контрол. 

 

1.3 Документална проверка и оценка на данни от контрола - A posteriori: 

 

Всички 28 ОДБХ представят регулярно  справки /отчет за изпълнение на дейностите по 

здравеопазване на животните, хуманно отношение към животните, идентификация и 

ветеринарномедицинска практика” в дирекция ЗХОЖКФ. 

Ежемесечно експерт от Дирекция ЗХОЖКФ извършва анализ на данните за извършените 

профилактичните мероприятия по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, както и направените проверки в сферата на 

хуманно отношение към животните 
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2. НА РЕГИОНАЛНО НИВО:  

 

2.1 От директора на ОДБХ върху дейността на началник отделите “Здравеопазване на 

животните”: 

 

2.1.1 Документална проверка (качествена и количествена) – извършва се на база на документите 

и преписките, които се изготвят от началник отдела ЗЖ. Количествената проверка е на база 

изпълнение на плановете за проверки, а качествената е на база анализ на данните вписани в 

документацията и дали се спазват стриктно разписаните политики, стратегии, процедури и 

ръководства за осъществяване на официален контрол в сферата на здравеопазване и хуманно 

отношение към животните. 

2.1.2 Физическа проверка - при необходимост и по преценка на проверяващия се извършва и 

физическа проверка на място, като се избере животновъден обект, транспортно средство одобрено 

за кратки и/или продължителни пътувания и теми (обекти) на контрол, в които наблюдават как 

проверявания началник отдел ЗЖ осъществява официален контрол. 

2.2 От началник отделите “Здравеопазване на животните” към ОДБХ върху дейността на 

лицата, осъществяващи официален контрол в сферата на здравеопазване и хуманно 

отношение към животните (ОВЛ, отговорници по идентификация и хуманно отношение 

към животните, инспектори и др.):  

 

2.2.1 На етап планиране - A priori: 

 

Веднъж годишно всички официални ветеринарни лекари разработват планове за профилактичните 

мероприятия по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, както и за планиране на проверките в сферата на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните за следващата календарна година на 

територията на съответната община.  

Плановете за проверки следва да са разработени въз основа на риска и с необходимата честота, като 

се вземат предвид: 

а) наличните популации животни, наличните епизоотични обекти/стада във ВетИС 

б) минимална честота за контрол , съобразно съответните актове за изпълнение Комисията; 

в) епизоотичната ситуация в държавата и ЕС 

г) приоритетите на БАБХ 

д) данните от проверките през предходните години - случай, че при извършени проверки са 

констатирани нарушения на действащото законодателство следва да се предвидят проверки и през 

следващата календарна година 

 

При откриване на  несъответствия се: 
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- предприемат необходими действия с цел да се определят произходът и степента на 

несъответствието и да се установи отговорността на ОВЛ; 

- предприемат подходящи мерки с цел да се гарантира, че съответнот ОВЛ ще коригира 

несъответствието и ще предотврати повторната поява на такова несъответствие 

- уведомява съответното ОВЛ и директора на съответната ОДБХ; 

- уведомяват директорите на дирекции ВОК и ЗХОЖКФ 

Документите, удостоверяващи констатираните несъответсвия (в т.ч. и коригираните планове) 

следва да се съхраняват от началник отдела ЗЖ при ОДБХ и да се предоставят при поискване от ЦУ 

на БАБХ. 

 

2.2.2 В реално време/на етапа на изпълнение (на място): 

Началник отделите “Здравеопазване на животните” към ОДБХ следва да извършват периодични 

проверки на всички официални ветеринарни лекари (ОВЛ), които извършват официален контрол в 

сферата на здравеопазване и хуманно отношение към животните. 

При посещение на място началник отдел “Здравеопазване на животните” извършва документална 

проверка на констативните протоколи и цялата документация от извършените инспекции и 

изготвените месечни отчети за извършени проверки от ОВЛ. 

Проверката в избрания животновъден обект трябва да бъде извършена на място в направления 

здравеопазване на животните, идентификацията и регистрацията на животните, хуманно 

отношение. 

В областта на здравеопазване на животните, проверката цели верификация на: 

 - изпълнението от ОВЛ на изискванията за здравеопазването на животните, а именно изпълнение 

на Програмите за контрол на заболяванията, приложими за съответния обект  

- контрола на ОВЛ върху дейностите изпълненявани от регистрирания ветеринарен лекар (съгласно 

сключени договор) и оператора/собственика на обекта на изискванията за здравеопазването на 

животните, а именно изпълнение на Програмите за контрол на заболяванията, приложими за 

съответния обект 

 

В областта на идентификация и регистрация на животните, проверката в избрания животновъден 

обект трябва да бъде извършена на място, съгласно указанията, посочени в СОП БАБХ-01 “Контрол 

на стопанствата за спазване на законоустановените изисквания за управление при проверките за 

кръстосано съответствие, извършвани от Българска агенция по безопасност на храните”, Част Б 

Специализирана част, Приложение VІ: Направление ”Идентификация на животните”, утвърдена със 

Заповед №РД 11-745/16.04.2019, както и съобразно приложимото ветеринарномедицинско 

законодателство в областта на идентификацията и регистрацията на животните и регистрацията на 

животновъдните обекти.  

Проверката има за цел верификация на контрола, извършван от ОВЛ върху спазване изискванията 

на секторното законодателство в областта на идентификацията и регистрацията на животните,  

върху правилното определяне на степента на спазване на законоуставновените изисквания за 

управление (ЗИУ) 6, 7, и 8 по кръстосаното съответствие (идентификация на свине, едри и дребни 

преживни животни), така и върху правилното документиране на този контрол.  
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В контролния лист/доклада проверката на място се посочва като планова, съответно като проверка 

на ефективността на официалния контрол.  

 

 

При проверката се следи за: 

 

1. Количественото изпълнение на проверките; 

2. За качественото извършване на проверката (при установени несъответствия, се предприемат 

административни действия); 

3. Извършените в срок последващи проверки за изпълнение на предписания от предходна проверка; 

4. Начин на вземане на проби и/или протоколи/актове за вземане на проби, издадени протоколи от 

изпитване, планирани проби и тяхното изпълнение съгласно плановете за контрол, установени не 

съответстващи проби, предприети последващи действия и обратна връзка. 

 

Проверките следва да покриват минимум следните критерии: 

 

1. Дейността на ОВЛ, относно уменията им да използват методите на официален контрол 

определени в Регламент (ЕС) 2017/625, и да предприемат адекватни действия, съгласно Закона 

за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, съответните документи 

на ЕС в сферата на здравеопазване и хуманно отношение към животните, както и уменията им 

да водят необходимата документация. 

2. Уменията на ОВЛ да използват подходящите методи за осъществяване на контрол. 

3. Дейността на ОВЛ и инспекторите, свързана със способността им да констатират 

несъответствия, относно спазването на действащото законодателство в сферата на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните, идентификация и 

ветеринарномедицинска дейност. 

4. Дейността на ОВЛ, свързана с издаването на документи за транспорт на животни и други 

официални документи. 

5. Дейността на ОВЛ свързана сс изпълнение на програмите за надзор на заболяванията, както и 

при съмнение за възникване на заразни заболявания. 

6. Способността на ОВЛ да контролира дейността на регистрираните ветеринарни лекари 

(доклади и контролни листи съгласно утвърдените образциобразец ЗХОЖ 158). 

7. Способността на ОВЛ да контролира дейността на операторите/собствениците на 

животновъдни обекти при изпълнение на програмите за надзор на заболяванията, съобразно 

техните задължения (доклади и контролни листи съгласно утвърдените образци). 

 

 

За целта на проверките началнниците на отдели ЗЖ към съответните ОДБХ задължително избират 

животновъден обект, транспортно средство одобрено за кратки и/или продължителни пътувания и  

други теми,предмет на контрол, за които се извършва проверка на ОВЛ извършвил контрола. 

Контролът е на база резултат от предходни проверки с констатирани несъответствия. 
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Обектът/тите, предмет на контрол (животновъден обект, транспортно средство и/или други теми ) 

следва да бъдат избрани в зависимост от резултатите от предходните проверки, на база 

констатирани несъответсвия или на случаен принцип 

При извършване на , официалния контрол,  ОВЛ попълва чеклист по образец. Началник отдела ЗЖ 

има за цел да верифицира дали ОВЛ извършва проверката, съгласно изискванията и предприема 

съответните корективни действия в случай на констатиране на несъответствие. 

Съпътстващата документация от проверката на място следва да бъде приложена към чек листа по 

образец и при поискване да бъде предоставена до директора на ОДБХ и/или до ЦУ на БАБХ.. В 

случай на необходимост и по преценка на началник отдела се правят снимки, с цел документиране 

на дадена (спорна) ситуация. 

 

2.2.3 Документална проверка и оценка на данни от контрола - A posteriori: 

 

Всички ОВЛ представят регулярно справки /отчет за изпълнение на дейностите по здравеопазване 

на животните, хуманно отношение към животните, идентификация и ветеринарномедицинска 

практика” в отдел ЗЖ към ОДБХ . 

Ежемесечно началник отдел ЗЖ извършва анализ на данните за извършените профилактичните 

мероприятия по чл. 118, ал. 1 от ЗВД и докладва на регулярна основа до директора на съответната 

ОДБХ, директора на дирекция ЗХОЖКФ  към ЦУ на БАБХ. 

 

3. НА ОБЩИНСКО НИВО от общинския официален ветеринарен лекар върху дейността на 

регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), извършващи ветринарномедицинска дейност на 

територията на съответната община: 

 

3.1  Документална проверка :  

 

Всички РВЛ представят регулярно справки /отчет за изпълнение на дейностите по здравеопазване 

на животните, хуманно отношение към животните, идентификация и ветеринарномедицинска 

практика” в отдел ЗЖ към ОДБХ . 

ОВЛ при ОДБХ извършва качествена и количествена  оценка на данните за извършените 

профилактичните мероприятия по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, както и на дейсностите възложение по 

договор. 

Ежемесечно анализираните данни и се обобщават за цялата община и се предоставят на началник 

отдела ЗЖ при ОДБХ 

3.2 Проверка на място: 

 

Задължително се извършва проверка на: 

-  документацията, свързана се дейността на РВЛ.  

- начин на вземане на проби и/или протоколи/актове за вземане на проби, издадени протоколи от 

изпитване, планирани проби и тяхното изпълнение съгласно плановете за контрол, установени не-

съответстващи проби, предприети последващи действия и обратна връзка. 
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С цел оценка на ефективността на дейсността на РВЛ, ОВЛ на база на оценка на риска се избират 

два обекти на произволен принцип, в които се отглеждат различен вид животни.. За 

посочените обекти се прави разпечатка от ВетИС за целите на проверката.  

При физическата проверка се цели да се верифицира извършваната дейност на РВЛ в тези обекти 

– в т.ч. идентификация на животните, лечебна дейност, изпълнение на мероприятията по НПБЖЗ, 

съгласно сключения договор и индивидуалния имунопрофилактичен план, водената документация 

в обекта и извършените редакции във ВетИС за този обект. Проверката в животновъдни обекти се 

извършва, съгласно т. 2.2.2. 

При проверката се попълва контролен лист по образец (ЗХОЖ 158) и се съхраняват всички 

съпътстващи я документи. В случай на необходимост се правят снимки, с цел документиране на 

дадена (спорна) ситуация. 

 

4. РЕСУРСИ: 

 

4.1 Човешки ресурси:  

 

4.1.1 на централно ниво -  екип от Дирекция ЗХОЖКФ, като броя на експертите в екипа е 

определен със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ или упълномощено от него лице по 

предложение на директора на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и 

контрол на фуражите”, ЦУ на БАБХ.  

4.1.2 на регионално ниво –началник отдел ЗЖ 

4.1.3 на общинско ниво – официалният/те ветеринарни лекари, отговорни са съответната 

община 

 

Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на официалния 

контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните, зависят от: 

- компетентността на проверяващия/ те; 

- личните качествата на проверяващия експерт (честност, безпристрастност, лоялност, откритост, 

дипломатичност, наблюдателност, възприемчивост, упоритост, решителност и др.); 

- професионалност; 

- опит от участие в проверки на ефективността на официалния контрол в областта на 

здравеопазване и хуманно отношение към животните. 

 

4.2. Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка/инспекция на място в 

обект на територията на съответната ОДБХ 

4.2.1. Подходящо за целта на проверката лично предпазно облекло; 

4.2.2. Инструменти и консумативи, необходими за осъществяване на официалния контрол (лап топ, 

преносима памет, фотоапарат, таблет, мобилен смарт телефон); 

4.2.2. Документация, която е необходима за осъществяване на официалния контрол; 
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4.3. Комуникации – при извършване на проверката/инспекцията, инспекторът и експертите трябва 

да разполагат с мобилен телефон за осъществяване на връзка с ОДБХ, БАБХ и други компетентни 

органи.  

4.4. Други – ножица, фотоапарат,  канцеларски консумативи – химикалки, моливи, кламери, 

телбод, перманентен маркер и т.н  

 

VI. ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ, ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА, 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ: 

  

1. ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ: 

 

1.1 НА ЦЕНТРАЛНО НИВО от Дирекция ЗХОЖКФ: 

 

1.1.1 Документална проверка – ежемесечно; 

 

1.1.2 Проверка на място - минимум 1 път на две години.  

 

 

1.2 НА РЕГИОНАЛНО НИВО: 

 

1.2.1 от Директора на ОДБХ върху дейността на началник отдел ЗЖ- минимум 1 път на година. 

1.2.2 от Началник отдел ЗЖ върху дейсността на ОВЛ: 

 

1.2.2.1 Документална проверка – ежемесечно;  

1.2.2.2 Проверка на място - минимум 1 път на година.  

 

1.3 НА ОБЩИНСКО НИВО от общинския официален ветеринарен лекар върху 

дейността на РВЛ: 

 

1.3.1 Документална проверка – ежемесечно; 

1.3.2 Проверка на място - минимум 2 пъти на година.  

 

Забележка: Честотата на контрол задължително се увеличава при установяване на съществени 

несъответствия при извършения контрол, както и при сигнали и жалби.   

 

2. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА, ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ  

 

Всяка проверка на ефективността на официалния контрол (на централно, регионално и общинско 

ниво) завършва с писмен доклад, който съдържа минимум: 
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- цел на проверката; 

- обхват на проверката; 

- законово основание; 

- описание на проверката; 

- констатации; 

- анализ; 

- заключения и препоръки. 

 
 Заключенията отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на 

изпълнение и дали планираните цели са подходящи за постигането на заложените цели. Те трябва да се 

основават на обективни доказателства и се оценяват в следните категории:  

 

 Съществени несъответствия-липса на доказателства за изпълнение на 

законодателството, процедура или елемент от системата за контрол на здравопазване и хуманно 

отношение към животните или сериозен риск за безопасността на жиовтните или хората; 

 Несъществени несъответствия-ограничени доказателства за съответствие със 

законодателството, процедура или неприемлив риск във връзка с извършвания контрол за 

здравеопазване и хуманно отношение към животните; 

 Забележки – несъществени пропуски, които могат да бъдат отстранени до приключване на 

проверката и не водят до неприемлив риск във връзка с извършвания официален контрол за 

здравеопазване и хуманно отношение към животните; 

 

Констатиране и формулиране тежестта на съответствията и несъответствията и заключения относно 

ефективността на извършвания официален контрол по здравеопазване и хуманно отношение към 

животните:  

 

1. При констатиране на до 3 несъществени несъответствия и забележки - “извършва се 

ефективен контрол за здравеопазване и хуманно отношение към животните в съответствие със 

заложените цели”. 

 

2. При констатиране на до 7 несъществени несъответствия и забележки - “необходимо е да се 

подобри ефективността на извършвания официален контрол за здравеопазване и хуманно 

отношение към животните в съответствие със заложените цели”. 

 

3. При констатиране на съществени несъответствия – “извършваният контрол за 

здравеопазване и хуманно отношение към животните не е ефективен и не съответства на 

заложените цели”: 

 не познаване на приложимото законодателство в сектор “Здравеопазване и хуманно 

отношение към животните”; 

 не изпълнение на планът за контрол по здравеопазване и хуманно отношение към 

животните 
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За всяка проверка следва да се прави цялостна оценка на дейността на проверявания, осъществаващ 

официален контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните и в заключението 

трябва да се записват препоръките към началник отдела ЗЖ, ОВЛ или РВЛ, както и препоръки за 

обучението им.  

Годишните програми за обучение на официалните ветеринарни лекари се разработват на основание 

направените препоръки при извършените им проверки. 

При констатиране на несъответствия от инспектиращия, прави препоръки на инспектирания, за 

които е необходимо да се предприемат корективни мерки за отстраняване, в зависимост от тежестта 

им, съгласно действащото законодателство и да се уведоми незабавно ръководителя. 

Извършване на действия след проверката – чл. 12, параграф 3, от Регламент (ЕС) № 2017/625 и в 

зависимост от тежестта на констатираното нарушението се предприемат допълнителни мерки, 

съгласно действащото законодателство, напр.: 

 

- изготвяне на предложение за разработване и/или ревизиране на съществуващите 

инструкции, ръководства стратегии и процедури; 

- допълнително обучение на началник отдела ЗЖ, ОВЛ, РВЛ; 

- проверка на място на работата на началник отдела ЗЖ, ОВЛ, РВЛ; 

- административни и/или дисциплинарни наказания; 

 

След приключване на всяка проверката в срок до 25 дни се изготвя доклад, който се адресира и 

изпраща до: 

 

 за проверки на централно ниво: 

 

-  изпълнителният директор  на БАБХ 

- ресорния заместник- изпърнителния директор на БАБХ 

-  директорът на съответната ОДБХ. 

 

 за проверки на регионално/ общинско ниво:  

-  до директора на съответната ОДБХ. 

 

Проверката е завършена, когато всички дейности са изпълнени, докладът от проверката е 

разпространен и проверяваната структура е предоставила информация за предприетите коригиращи 

действия по направените препоръки. Ръководителят на проверяваната структура в срок до един 

месец от получаването на доклада предоставя информация за предприетите коригиращи действия 

по направените препоръки със срокове за изпълнението им. 

 

VІI. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 
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Дата на 

издаване 

 

Версия 

 

 

Променени 

страници № 

 

Вид на промяната 

  03 1 В Раздел I ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: текстът „в съответствие чл. 8, 

параграф 3, буква, а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел 

осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта 

на опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните 

(Регламент (ЕО) № 882/2004)“ е заменен с текста „в съответствие чл. 1, 

параграф 2, буква е от № Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и 

на Съвета от 15 март 2017 година 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“. 

 03 1 В Раздел I ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: текстът „ГД ВОК“ е допълнен със 

следния текст „Верификация на официалния контрол (ВОК)” 

 03 1 В Раздел I ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: текстът “Здравеопазване и хуманно 

отношение към животните, и контрол на фуражите” е допълнен със следния 

текст: „(ЗХОЖКФ)“. 

 03 2 Заглавието на Раздел V ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

882/2004 е заменен с текста: „ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 и 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

2017/625“ 
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 03 2 В Раздел V ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 и 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/625 текстът 

„установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, 

при проведени одити в Р България от Главна дирекция „Здраве и потребители“ 

към Европейската комисия (DG SANTE) “ е променен и допълнен, както 

следва: „установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния 

орган, при проведени одити в Р България от Главна дирекция „Одити и анализи 

в областта на здравеопазването и храните“ към Европейската комисия (DG 

SANTE); 

 

 03 2 В Раздел V ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 и 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2017/625 е допълнен 

със следния текст: „- установени несъответствия, свързани с рисковете при 

компетентния орган, при проведени одити в Р България от Главна дирекция 

„Селско стопанство и развитие на селските райони“към Европейската комисия 

(DG AGRI); “ 

 

 03 3 В т. 1.1 На етап планиране - A priori: текстът 

Плановете за проверки следва да са разработени въз основа на риска и с 

необходимата честота, като се вземат предвид: 

а) наличните популации животни, наличните епизоотични обекти/стада във 

ВетИС 

б) минимална честота за контрол , съобразно съответните актове за изпълнение 

Комисията; 

в) епизоотичната ситуация в държавата и ЕС 

г) приоритетите на БАБХ 

д) данните от проверките през предходните години - случай, че при извършени 

проверки са констатирани нарушения на действащото законодателство следва 

да се предвидят проверки и през следващата календарна година 

 03 3 В т 1.2. В реално време/на етапа на изпълнение (на място): текстът „ 

Експерти от Дирекция ЗХОЖКФ“ е допълнен със следния текст: ‚‚ дирекциите 

ВОК и  ЗХОЖКФ“. 
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 03 4 В т 1.2. В реално време/на етапа на изпълнение (на място): текстът, т. 1 

текстът ‚‚Регламент (ЕО) 882/2004“ е заменен със следния текст: ‚‚ Регламент 

(ЕС) 2017/625“. 

 03 4 В т 1.2. В реално време/на етапа на изпълнение (на място) се добавя т. 9.със 

следният текст: 

 - дейността на началник отдела ЗЖ към ОДБХ свързана с контрола по 

изпълнението на програмите за контрол и надзор на заболяванията, както и при 

съмнение/ликвидиране на  заразни заболявания. Специано внимание се обръща 

върху програмите за контрол и надзор на Африканска чума по свинете 

(мерките за биосигурност на свиневъдните обекти); Туберкулоза по едрите 

преживни животни; Бруцелоза по дребните преживни животни; Инфлуенца по 

птиците (самоконтрол и официален контрол; мерки за биосигурност в 

птицевъдните обекти); Нюкясълска болест по птиците; Салмонелози по 

птиците (самоконтрол и официален контрол; мерки за биосигурност в 

птицевъдните обекти); Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по 

преживните животни (активен и пасивен надзор при клане на животни за лична 

консумация, заклани по необходимост и умрели в обекти  тип лично 

стопанство); Син език по преживните животни (ваксинация, сентинели, проби 

от куликоиди); Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни 

(ваксинация). В ОДБХ попадащи в програмата за извършване на орална 

ваксинация на дивите хищници срещу бяс се проверяват взетите проби активен 

надзор от ваксинираните територии, а във всички ОДБХ се проверяват пробите 

пасивен надзор. При проверка в ОДБХ разположени по южната граница на 

страната се проверява и контрола по изпълнение на програмата за 

трансгранични заболявания по животните в Република България. 
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 03 5 В т. 2.2.1 На етап планиране - A priori: след текста ‚‚-уведомява ОВЛ и 

директора на съответната ОДБХ“ е добавен следния текст: ‚‚уведомяват 

директорите на дирекции ВОК и ЗХОЖКФ“. 

Плановете за проверки следва да са разработени въз основа на риска и с 

необходимата честота, като се вземат предвид: 

а) наличните популации животни, наличните епизоотични обекти/стада 

във ВетИС 

б) минимална честота за контрол , съобразно съответните актове за 

изпълнение Комисията; 

в) епизоотичната ситуация в държавата и ЕС 

г) приоритетите на БАБХ 

д) данните от проверките през предходните години - случай, че при 

извършени проверки са констатирани нарушения на действащото 

законодателство следва да се предвидят проверки и през следващата 

календарна година. 
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 03 6 В т. 2.2.2, подточка 2 текстът ‚‚За качественото извършване на проверката 

(при установени несъответствия, дали са предприети съответни действия като 

даване на предписания или налагане на актове за административни 

нарушения);“ е заменен със следния текст: ‚‚За качественото извършване на 

проверката (при установени несъответствия, , се предприемат административни 

действия“ и е добавен следният текст: Проверката в избрания животновъден 

обект трябва да бъде извършена на място, съгласно указанията, посочени в 

СОП БАБХ-01 “Контрол на стопанствата за спазване на законоустановените 

изисквания за управление при проверките за кръстосано съответствие, 

извършвани от Българска агенция по безопасност на храните”, Част Б 

Специализирана част, Приложение VІ: Направление ”Идентификация на 

животните”, утвърдена със Заповед №РД 11-745/16.04.2019, както и съобразно 

приложимото ветеринарномедицинско законодателство в областта на 

идентификацията и регистрацията на животните и регистрацията на 

животновъдните обекти.  

Проверката има за цел верификация на контрола, извършван от ОВЛ върху 

спазване изискванията на секторното законодателство в областта на 

идентификацията и регистрацията на животните,  върху правилното 

определяне на степента на спазване на законоуставновените изисквания за 

управление (ЗИУ) 6, 7, и 8 по кръстосаното съответствие (идентификация на 

свине, едри и дребни преживни животни), така и върху правилното 

документиране на този контрол.  

В контролния лист/доклада проверката на място се посочва като планова, 

съответно като проверка на ефективността на официалния контрол.  

 

 03 6 В т. 2.2.2, подточка 3 текстът ‚‚Извършват ли се в срок последващи проверки 

за изпълнението на предписания от предходна проверка“ е заменен със следния 

текст: ‚‚Извършените в срок последващи проверки за изпълнение на 

предписания от предходна проверка“. 

 03 6 В т. 1 текстът ‚‚Регламент (ЕО) 882/2004“ е заменен със следния текст: ‚‚ 

Регламент (ЕС) 2017/625“. 

 03 6 В т. 2 текстът ‚‚ подходящите техники на контрол“ е заменен със следния 

текст: ‚‚ методи за осъществяване на контрол“. 
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 03 6 В т. 6 текстът ‚‚Способността на ОВЛ да контролира дейността на 

регистрираните ветеринарни лекари (доклади, контролни листи по образец 

ЗХОЖ 158)“ е заменен със следния текст: ‚‚Способността на ОВЛ да 

контролира дейността на регистрираните ветеринарни лекари (доклади и 

контролни листи съгласно утвърдените образциобразец ЗХОЖ 158)“. 

 03 6,7 Текстът:‚‚За целта на проверките началник отдел ЗЖ задължително избират и 

животновъден обект, транспортно средство, одобрено за кратки и/или 

продължителни пътувания и теми (обекти) на контрол, в които наблюдават как 

проверявания официален ветеринарен лекар извършва контрол. Обектът на 

контрол следва да бъде избран в зависимост от резултатите от предходните 

проверки или на база на констатирани несъответсвия. 

При контрола официалния ветеринарен лекар попълва чек – лист по образец, 

който се отнася за темата на проверката. Началник отдела ЗЖ има за цел да 

верифицира дали ОВЛ извършва проверката, съгласно изискванията и 

предприема съответните корективни действия в случай на констатиране на 

несъответствие. 

Съпътстваща документация от проверката на място следва да бъде приложена 

към чек листа по образец и при поискване да бъде предоставена при проверка 

от ЦУ на БАБХ. В случай на необходимост и по преценка на началник отдела 

се правят снимки, с цел документиране на дадена (спорна) ситуация“е заменен 

със следния текст: ‚‚За целта на проверките началнниците на отдели ЗЖ към 

съответните ОДБХ задължително избират животновъден обект, транспортно 

средство одобрено за кратки и/или продължителни пътувания и други 

теми,предмет на контрол, за които се извършва проверка на ОВЛ извършвил 

контрола. Контролът е на база резултат от предходни проверки с констатирани 

несъответствия.  



 СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА  
Код: СОП - ВОК 

Версия: 03 

Страница: 19 от 20 

 

Приложение № 1 - 19 - от 8 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

   

                                                                                                                                                            

 03 6, 7 Обектът/тите, предмет на контрол (животновъден обект, транспортно средство 

и/или други теми) следва да бъдат избрани в зависимост от резултатите от 

предходните проверки, на база констатирани несъответсвия или на случаен 

принцип. 

При извършване на , официалния контрол,  ОВЛ попълва чеклист по образец.. 

Началник отдела ЗЖ има за цел да верифицира дали ОВЛ извършва 

проверката, съгласно изискванията и предприема съответните корективни 

действия в случай на констатиране на несъответствие. 

Съпътстващата документация от проверката на място следва да бъде 

приложена към чек листа по образец и при поискване да бъде предоставена до 

директора на ОДБХ и/или до ЦУ на БАБХ от ЦУ на БАБХ. В случай на 

необходимост и по преценка на началник отдела се правят снимки, с цел 

документиране на дадена (спорна) ситуация.“ 

 03 8 В т. 3.2 текстът ‚‚С цел оценка на ефективността на дейсността на РВЛ, ОВЛ 

на база на оценка на риска избира два обекта с различен вид животни за 

проверка на място. За избраните обекти се прави разпечатка от ВетИС за 

целите на проверката“ е заменен със следния текст: ‚‚С цел оценка на 

ефективността на дейсността на РВЛ, ОВЛ на база на оценка на риска се 

избират два обекти на произволен принцип, в които се отглеждат различен 

вид животни. За посочените обекти се прави разпечатка от ВетИС за целите на 

проверката“ и е добавен следният текст: Проверката в животновъдни обекти се 

извършва, съгласно т. 2.2.2 

 03 8 В т. 4.1.1 на централно ниво: текстът ‚‚един екип“ е заменен със следния 

текст: ‚‚екип“. 

 03 8 В т. 4.1.2 на регионално ниво: текстът ‚‚един началник“ е заменен със 

следния текст: ‚‚началник“. 

 03 8 В т. 4.1.2 на общинско ниво: текстът ‚‚способността да се прилагат знанията“ 

е заменен със следния текст: ‚‚професионалност“. 

 03 8 В т. 4.1.2 на общинско ниво: текстът ‚‚професионалния опит“ се заличава. 

 03 9 т. 4.2.1. Лично предпазно облекло е заменен с‚ Подходящо за целта на 

проверката лично предпазно облекло“. 
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 03 9 В т. 4.2.2 текстът ‚‚Документация, която е необходима за осъществяване на 

официалния контрол“ е допълнен със следния текст: ‚‚Инструменти и 

консумативи, необходими за осъществяване на официалния контрол (лап топ, 

преносима памет, фотоапарат, таблет, мобилен смартфон телефон)“. 

 03 11 В 2. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА, ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ, т. 3 текстът ‚‚Извършване на действия след 

проверката – чл. 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 882/2004“ е 

заменен със следния текст: ‚‚Извършване на действия след проверката – чл. 12, 

параграф 3, от Регламент (ЕС) № 2017/625“ 

 

 
СЪГЛАСУВАЛИ: 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р ГЕОРГИ ЧОБАНОВ 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЗЖ В ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р АЛЕКСАНДРА МИТЕВА 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИЖВД В ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р МИЛЕНА ГЬОНОВА 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ХОЖ В ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р СИЛВИЯ ПЕЕВА 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗЖ, ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р ИВАНКА КУЗМАНОВА 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ИЖВД, ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р ГЕОРГИ ДЕМЕРДЖИЕВ 

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ХОЖ, ДИРЕКЦИЯ ЗХОЖКФ, Д-Р ЙОРДАНКА ШОПОВА-ЛАЛЕВА 
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Приложение №2 към част Б от СОП – ВОК – 3 към  Заповед №11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на 

БАБХ 

 

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ,  

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 

Да се конкретизират отговорностите, правата, организационния процес и необходимата 

документация при дейностите, свързани с проверката на ефективността на официалния контрол на 

фуражите, извършван от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с 

чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 

2017 г. 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, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, 

(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 

2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 

на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и 

за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/ 

EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) 

Целта на проверката на ефективността на официалния контрол на фуражите, извършван от ОДБХ е 

да се докаже, че официалният контрол в сектор „Фуражи” по отношение на изискванията на пряко 

приложимото право на Европейския съюз (ЕС), Закона за фуражите и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането им се прилагат ефективно и са подходящи за постигане на целите на 

съответното законодателство, включително е в съответствие с Единния многогодишния 

национален контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение 

към тях и защита на растенията (ЕМНКП), както и с Рамковия план за контрол на фуражите и 

Указанията за работа по прилагането му и с изготвените процедури за работа. 

Съставил: 

09.01.2020 г. 

д-р Валерия 

Ерменкова 

Главен експерт в 

отдел 

„Контрол на 

фуражите” 

 

Подпис: ……......... 

               

 

Проверил: 10.01.2020 г. 

зооинж. Пенка Манева 

Началник на отдел 

„Контрол на фуражите 

 

Подпис: ………....….. 

Съгласувал: 10.01.2020 г. 

д-р Георги Чобанов 

Директор на дирекция 

„Здравеопазване 

и хуманно отношение към 

животните, 

и контрол на фуражите” 

 

Подпис:………………. 

 

 

Прилага се от: ...01.2020 г. 
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Тази процедура се прилага от експерти на ГД ВОК съвместно с експерти от дирекция 

„Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол 

на фуражите”, Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (ЦУ на 

БАБХ) и началник-отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ при провеждането на проверките 

на ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за извършване на 

официалния контрол в сектор “Фуражи”. 

 

Процедурата включва раздел за проверка на ефективността на извършвания официален контрол на 

фуражите на регионално ниво в съответствие с чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС)  2017/625. 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

 

Отговорностите и правата са разписани в раздел V от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Планирането и честотата на оценка на ефективността на контрола на централно ниво и изготвянето 

на годишната “Програма за извършване на проверки на ефективността на официалния контрол, 

извършван от ОДБХ в съответствие с чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС)  2017/625 и Директива 

2000/29/ЕО на Съвета” са разписани в раздел VI от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Проверката сe извършва съвместно от експерти на дирекция „Здравеопазване и хуманно 

отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите” и ГД ВОК, 

които са определени със заповед на изпълнителния директор или упълномощено от него лице. 

Правилата са разписани в раздел VII от глава А „Обща част“ на настоящата процедура. 

 

III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Актуално законодателство в сектор „Фуражи“ – пряко приложимо право на ЕС и национално 

законодателство:  

 за целите на тази процедура се прилат релеватните правни актове и документи посочени в  

раздел III от глава А „Обща част“ на процедурата, както и: 

 Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за 

определяне на изискванията за хигиена на фуражите (с измененията);  

 Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 

пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 

80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 

96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (с измененията); 

 Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно Каталога на фуражните 

суровини (с измененията); 

 Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. 

относно добавки за използване при храненето на животните (с измененията); 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 
 
Код: СОП – ВОК – 3 

Версия: 03 

Страница: 3 от 10 
 

Приложение № 2 

 - 3 - от 8 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ, 
ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО  

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

   

                                                                                                                                                            

 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. 

относно генетично модифицираните храни и фуражи(с измененията); 

 Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. 

относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването 

на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 

2001/18/ЕО (с измененията); 

 Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 г. за определяне на методите за 

вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на 

наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на 

разрешение или за който разрешението е изтекло; 

 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за 

установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни 

продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 

(Регламент за страничните животински продукти), с измененията; 

 Регламент (ЕС) № 142/2010 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила 

относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за 

консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои 

проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената 

директива (с измененията); 

 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 (с измененията); 

 Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за 

вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (с измененията); 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за 

определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията 

относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC); 

 Закон за фуражите; 

 Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани 

субстанции и продукти във фуражите (Директива 2002/32 на Европейския парламент и на Съвета 

от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни с измененията); 

 Препоръка № 2006/576/EC на Комисията от 17 август 2006 година за наличието на 

деоксилеваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумозини в продукти предназначени 

за хранене на животните; 

 Препоръка № 165/2013 на Комисията от 27 март 2013 година относно наличието на Т-2 и НТ-2 

в зърненожитните култури и зърнените продукти; 

 Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение; 

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с 

медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им; 

 Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите. 

http://babh.government.bg/uploads/File/Documenti/ES%20zakonodatelstvo/2006_576_EC.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Documenti/ES%20zakonodatelstvo/2006_576_EC.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Documenti/ES%20zakonodatelstvo/2006_576_EC.pdf
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2. Рамкови планове за контрол на фуражите по контролни системи изпълнявани в периода на 

обхват на извършваната проверка на ефективността на извършения официален контрол на 

фуражите; 

3. Указанията за работа по изпълнение на рамков план за контрол на фуражите по контролни  

системи изпълнявани в периода на обхват на извършваната проверка на ефективността на 

официалния контрол на фуражите. 

4. Стандартни оперативни процедури за работа при извършване на регистрацията, одобрението и 

контрол на операторите във фуражния сектор, съгласно приложен списък, допълнен с последната 

актуализация на изготвена процедура СОП – ВОК - 3; 

      5. Други документи, необходими за проверката. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикълът 

„Планиране – извършване – проверка – действие”. 

За целите на тази процедура се прилат определенията посочени в  раздел IV от глава А „Обща част“ 

на процедурата. Прилагат се също така определенията посочени в специфичните правни актове в 

сектор „Фуражи“, както и следните определения: 

 

Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005: 

1.  „хигиена на фуражите“ означава мерките и условията, които са необходими за контролиране 

на рисковете и осигуряване на годност за консумация от животни на фуражи, като се отчита 

планираната им употреба; 

2. „оператор в сектора на фуражите“ означава физическо или юридическо лице, поело 

отговорност да гарантира това, че са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 в 

рамките на предприятието за фураж, което е под техен контрол; 

3. „фуражни добавки“ означава вещества или микроорганизми, разрешени с Регламент (ЕО) № 

1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки, 

използвани при храненето на животни; 

4. „предприятие“ означава всяка единица на предприятието за фураж; 

5. „първично производство на фуражи“ означава производство на земеделски продукти, 

включително и по-специално отглеждане, прибиране на реколта, доене, отглеждане на животни 

(преди клане) или риболов, водещи изключително до продукти, които не се подлагат на друга 

операция след прибиране на реколтата, събиране или улавяне, изключвайки обикновеното 

физическо третиране. 

 

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 ОТ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 

 

Оценка на ефективността на официалния контрол в сектор „Фуражи“ се извършва, както е 

разписано в раздел VIII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

1. Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез: 
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1.1. Документална проверка – изисква наличие на документи за проверка на извършвания 

официален контрол на фуражи – списъци на регистрирани оператори съгласно чл. 9 и чл. 5, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно хигиена на фуражите, Регистър на одобрените 

оператори съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, Рамков план за контрол на фуражите по 

контролни системи „Фуражи и хранене на животните”, „Ветеринарномедицински продукти и 

остатъци от ветеринарномедицински продукти“ и „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и 

странични животински продукти“ за ОДБХ, месечни планове за контрол на фуражи, отчети за 

извършения контрол на фуражи, констативни протоколи и други;  

1.2. Физическа проверка – проверка на терен, как се извършва официалният контрол на фуражите 

в съответната ОДБХ; 

1.3. Пробовземане – протоколи за вземане на проби и взети проби в съответствие с рамковите 

планове за контрол – срок на годност, съответствие на етикета с нормативните изисквания и други. 

1.4. Събиране на доказателствени средства – документални и материални доказателства, 

визуализация чрез снимки – заснемане, с цел документиране на дадена (спорна) ситуация. 

      

2. Ресурси 

 

2.1. Персонал 

Проверката на ефективността на официалния контрол на фуражите се извършва от експерт/и от 

отдел „Контрол на фуражите“, дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и 

контрол на фуражите“ и експерт от ГД ВОК, включени в комисията. Имената и длъжностите на 

експертите в комисията са определени със заповед на ИД на БАБХ или упълномощено от него 

лице по предложение на директора на ГД ВОК и съответните ресорни заместник изпълнителни 

директори на БАБХ. Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения посочени в 

раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на официалния 

контрол на фуражите, извършван от ОДБХ, зависят от: 

- компетентността на проверяващия; 

- личните качествата на проверяващия експерт (честност, откритост, дипломатичност, 

наблюдателност, възприемчивост, упоритост, решителност и др.); 

- способността да се прилагат знанията; 

- професионалния опит; 

- обучението на проверяващия; 

- опит от участие в проверки на ефективността на официалния контрол на фуражите.  

Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения в следните области: 

- принципи, процедури и методи на проверки; 

- система за управление на документи, на които е извършено позоваване;  

- европейско право и национално законодателство в областта на фуражите. 

2.2. Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка/инспекция на 

място в обект на територията на съответната ОДБХ 

2.2.1. Инструменти за вземане на проби – уреди и съдове за вземане на проби от фуражи, 

найлонови и книжни пликове;  
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2.2.2. Документация, която инспекторът и екипът от експерти трябва да носят със себе си – 

Служебна карта; Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 

храните или упълномощено от него лице за извършване на проверката на ОДБХ; Досие на обекта; 

Чек-лист за проверка; Констативен протокол; Акт за установяване на  административно 

нарушение; Акт за забрана; Протокол за вземане на проби от фуражи. 

2.2.3. Комуникации – при извършване на проверката/инспекцията, инспекторът и експертите 

трябва да разполагат с мобилен телефон за осъществяване на връзка с ОДБХ, ЦУ на БАБХ и други 

компетентни органи.  

2.2.4. Други – ножица, фотоапарат, самозалепваща лента с логото на БАБХ; канцеларски 

консумативи – химикалки, моливи, кламери, телбод, перманентен маркер.  

 

3. Ред за извършване на  проверката 

 

3.1. Извършване на проверката 

При проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите, експертите 

извършващи проверката се позовават на принципите, заложени в Регламент (ЕС) 2017/625, Закона 

за фуражите, пряко приложимото право на ЕС в сектор „Фуражи“ и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането на Закона за фуражите и работят по Рамковия план за контрол на фуражите 

по контролни системи „Фуражи и хранене на животните”, „Ветеринарномедицински продукти и 

остатъци от ветеринарномедицински продукти“ и „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и 

странични животински продукти“ за ОДБХ, месечни планове за контрол на фуражи и отчети за 

извършения контрол на фуражи. 

 Обекти на проверката са регистрирани или одобрени оператори в сектор „Фуражи” в 

съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите и чл. 19 от Наредба № 109 за официалния контрол 

върху фуражите, включени в списъците и регистрите на ОДБХ със съответно досие, както и 

нерегистрирани оператори, в случай че бъдат установени такива. 

 Всяка проверка на оператор във фуражния сектор се извършва без предварително 

уведомяване, с изключение на одитите и завършва със съставянето на констативен протокол, който 

съдържа писмени записи за извършения официален контрол, съгласно чл. 13, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2017/625 и попълване на чек-лист (при проверка на животновъден обект). 

 Резултатът от проверката на терен е инспектираният, в случай на констатирани 

несъответствия, да получи предписания за отстраняване на същите и да ги изпълни в указания от 

инспектора срок. 

3.1.1. Поведение на инспектора/ите и екипът от експерти по време на проверка/инспекция на 

оператор във фуражния сектор   

В обектите, попадащи в обхвата на регистрация и одобрение на Регламент (ЕО) № 183/2005, 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Закона за фуражите задължително се проверяват: 

 Удостоверението за регистрация и/или Удостоверението за одобрение за извършване на 

дейността; 

 Обявава се обхватът на проверката/инспекцията. 

Инспекторът/ите и експертите се легитимира/т и съобщава/т основанието за 

проверката/инспекцията. При поискване от проверявания длъжностното/ите лице/а представя/ят 
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копие от заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните 

или упълномощено от него лице за извършване на контрол на фуражите.  

Проверката/инспекцията се извършва при спазване на принципите, залегнали в Кодекса за 

поведението на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на 

служителите в БАБХ.  

Забележка: Съпътстващите документи, необходими за проверка/инспекция на място на оператора 

във фуражния сектор се осигуряват от ОДБХ. 

3.1.2 Съставяне на констативен протокол 

В края на проверката/инспекцията се съставя констативен протокол, който съдържа писмени 

записи за извършения официален контрол, съгласно чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, 

в който се отразяват всички констатирани несъответствия. Констативният протокол се подписва от 

проверявания/инспектирания и от инспектиращия екип, включващ и експертите от отдел „Контрол 

на фуражите”. 

При констатиране на нарушение, в констативния протокол се прави предписание до управителя на 

фирмата по съдебна регистрация или на упълномощено от него лице, като се поставя срок за 

изпълнение и се следи за изпълнението. 

В случай, че има констатирани неточности или грешки в издаден констативен протокол, се съставя 

нов, който отменя разписаното в сгрешения. 

 

Методите за събиране на обективни доказателства са посочени в раздел ІX от глава А „Обща част“ 

на процедурата. 

Доказателствата от проверката трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на проверката, за да 

се направят констатациите. Констатациите от проверката може да показват съответствие или 

несъответствие с критериите на проверката. При съпоставяне с целите на проверката, 

констатациите от проверката могат да разкрият възможности за подобряване на системата. 

Заключенията отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на 

изпълнение и дали планираните цели са подходящи за постигане на заложените цели. Те трябва да 

се основават на обективни доказателства. 

 

4. Последствия от проверката на ефективността на извършвания официален контрол на 

фуражите 

 

Последствията от проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите 

са разписани в раздел ХІ, глава А „Обща част“ от процедурата. 

 

VI. ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ 

НА ФУРАЖИТЕ НА РЕГИОНАЛНО НИВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 ОТ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2017/625 

 

Инспекторите, извършващи официален контрол на фуражите са назначени в отдел „Здравеопазване 

на животните” към областните дирекции по безопасност на храните. 

Началникът на отдел „Здравеопазване на животните” извършва документална проверка на 

констативните протоколи и цялата документация от извършените инспекции и изготвените 
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месечни отчети за извършени проверки и взети проби от инспекторите, отговорни за официалния 

контрол на фуражите в областните дирекции по безопасност на храните на основание 

изпълнението на месечния план-график и месечните отчети за извършения контрол в съответствие 

с писмените процедури за работа на инспектора, Указанията за работа по изпълнение на Рамковия 

план за контрол на фуражи.  

Проверка на регионално ниво се осъществява от началника на отдел „Здравеопазване на 

животните” два пъти в годината – до края на месец юни и до края на месец декември на 

съответната календарна година. Следи се за: 

1. Количественото изпълнение на проверките и планираните проби; 

2. Съставяне на актове за административни нарушения и даване на предписания при установени 

несъответствия в констативната част на протокола и дали са предприети съответни действия за 

приключване на проверката; 

3. Извършват ли се последващи проверки за изпълнението на предписания от предходни проверки; 

4. Изпраща ли се необходимата информация до дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение 

към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите” в съответствие с 

утвърдените срокове в Указанията за работа за съответната година. 

За извършената проверка се изготвя доклад. Докладът се адресира до директора на ОДБХ.  

Одобреният от директора на ОДБХ „Доклад“ от извършената проверка на регионално ниво се 

изпраща чрез електронна поща и по официален ред до директора на дирекция „Здравеопазване и 

хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”. 

 

VІІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

 

Дата на 

издаване 

 

Версия 

 

 

Променени 

страници № 

 

Вид на промяната 

28.08.2018 02 стр. 2 Раздел II, абзац 2 текстът “Програма за извършване на 

проверки за ефективността на официалния контрол, 

извършван от ОДБХ и ГИП в съответствие с чл. 8, параграф 3 

от Регламент (ЕО) № 882/2004” придобива следната 

редакция: „Програма за извършване на проверки на 

ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ 

в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 

882/2004 и Директива 2000/29/ЕО на Съвета”. 

28.08.2018 02 стр. 2 Раздел II, абзац 4 се заличава „Преди извършване на 

проверката, председателят на комисията или упълномощен от 

него член на комисията при необходимост писмено изисква 

предоставяне на информация по отношение на извършвания 

контрол на фуражите.“ 

28.08.2018 02 стр. 2 Раздел III, т. 1 след текста „Регламент (ЕС) № 68/2013 на 

Комисията от 16 януари 2013 г. относно Каталога на 

фуражните суровини“ се добавя текстът „(с измененията)“ 
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28.08.2018 02 стр. 3 Раздел III, т. 1 след текста „Регламент (ЕО) № 152/2009 на 

Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за 

вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол 

на фуражите (с измененията);“ се добавя текстът „Регламент 

(ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за 

установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо 

предупреждение за храни и фуражи;“  

28.08.2018 02  Навсякъде в текста, след текста „Фуражи и хранене на 

животните”, се добавят пунктуационен знак „ , „ и текстът „ 

„Ветеринарномедицински продукти и остатъци от 

ветеринарномедицински продукти“ 

09.01.2020 03 стр. 1 т. I тектът „чл. 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 

882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел 

осигуряване на проверка на съответствието със 

законодателството в областта на фуражите и храните и 

правилата за опазване здравето на животните и хуманното 

отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004)“ се 

заменя с „чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. 

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, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 

1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския 

парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 

1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 

2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за 

отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 

89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 

97/78/ EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета 

(Регламент относно официалния контрол)“ 
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09.01.2020 3 стр. 3 Текстът на т. III, т. 1, булет 13 се заменя с „Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 

2019 година за определяне на правила за функционирането на 

системата за управление на информацията относно 

официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за 

IМSOC)“ 

09.01.2020 3 стр. 4 Текстът на т. III, т. 2 придобива следната редакция „Рамкови 

планове за контрол на фуражите по контролни системи 

изпълнявани в периода на обхват на извършваната проверка 

на ефективността на извършения официален контрол на 

фуражите“ 

09.01.2020 3 стр. 4 Текстът на т. III, т. 3 придобива следната редакция  

„Указанията за работа по изпълнение на рамков план за 

контрол на фуражите по контролни  системи изпълнявани в 

периода на обхват на извършваната проверка на 

ефективността на официалния контрол на фуражите“ 

09.01.2020 3 стр. 6 т. V, т. 3.1 текстът „Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменя с 

„Регламент (ЕС) 2017/625“ 

09.01.2020 3 стр. 6 т. V, т. 3.1, втори булет текстът „който съответства на доклад, 

съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и попълване на 

чек-лист“ се заменя с „който съдържа писмени записи за 

извършения официален контрол, съгласно чл. 13, параграф 1 

от Регламент (ЕС) 2017/625 и попълване на чек-лист (при 

проверка на животновъден обект)“ 

09.01.2020 3 стр. 7 т. V, т. 3.1.2 текстът „който съответства на доклад, съгласно 

чл. 9 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменя с „който 

съдържа писмени записи за извършения официален контрол, 

съгласно чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625“ 

09.01.2010  3  Навсякъде в текста, текстът „чл. 8, параграф 3, буква а) от 

Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменя с „чл. 12, параграф 2 

от Регламент (ЕС) 2017/625“ 
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ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ, 
ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Да се определят отговорностите, правата, организационния процес и необходимата документация 

при дейностите, свързани с проверката на ефективността на официалния контрол на храните 

извършван от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 12 

пар. 2 и 3 т. “а” и “б” на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския Парламент и на Съвета от 

15 март 2017 година 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, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 

(EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, 

(EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) 

№ 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 

2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) 

№ 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 

90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на 

Съвета (Регламент относно официалния контрол). Целта на проверката на ефективността на 

официалния контрол на храните, извършвана от ОДБХ на всеки един от етапите на производство, 

преработка и предлагане, е да се докаже, че официалният контрол в областта на храните по 

отношение на изискванията на пряко приложимото право на Европейския съюз (ЕС), Закона за 

храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им се прилагат ефективно и са подходящи за постигане на целите на съответното 

законодателство, включително в съответствие с Единния многогодишния национален контролен 

план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на 

растенията (ЕМНКП).  

Съставили: …............ г. 

Д-р Райна Иванова 

гл. експерт,   

д-р Татяна Николова 

нач. отдел дирекция  

“Контрол на храните” 

 

Подпис: …….........… 

Подпис: …….........… 

 

 

                 

Проверил: …...................... г. 

                   д-р Любомир Кулински 

Директор на дирекция  “Контрол на  

храните”  при ЦУ на БАБХ 

                    

     

        Подпис: ………....….. 

            

  Съгласувал: ........................ г. 

         д-р Мариана Шумова 

               Заместник изпълнителен 

                   директор на БАБХ 

 

 

 

           Подпис:………………. 

Прилага се от: …….. г. 

 

 

        

 

 

   

          Всичко стр. ….. 
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Тази процедура се прилага от експерти на ГД ВОК съвместно с експерти от дирекция “Контрол 

на храните” при Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните 

(БАБХ) и началник отдел “Контрол на храните” в ОДБХ при провеждането на проверките на 

ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за извършване на 

официалния контрол в сектор “Храни”. 

Процедурата включва раздел за проверка на ефективността на извършвания официален контрол 

на храните на регионално ниво в съответствие с чл. 12 пар. 2 и 3 т. “а” и “б” на Регламент (EС) 

2017/625. 

За постигане целите на процедурата се следят следните оперативни критерии /маркери/ за 

проверка ефективността на официалния контрол: 

1. Редовно извършване на официалния контрол, основано на риска и с необходимата 

честота; 

2. Изпълнение на Единния многогодишния национален контролен план за храни, фуражи, 

здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията (ЕМНКП). 

3. Качество на официалния контрол;  

4. Последователност на официалния контрол; 

5. Регистрирани случаи на хранителни взривове и кризи, свързани с болести по животните, и 

зоонози; 

6. Предложение за изменение на законодателството и/или поява на нови научни 

доказателства в областта на безопасността на храните и своевременното им прилагане; 

7. Констатации от извършени вътрешни или външни одити на официалният контрол; 

8. Сигнали от потребители, медии, браншови организации и други държавни институции. 

9.         Изпълнение на: 

 Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с 

храни за добавки,химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, 

обработени с йонизиращи лъчения; 

 Програма за мониторинг и докладване на антимикробиална резистентност на 

зоонози и коменсални бактерии в Република България; 

 Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни; 

 Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от 

ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи 

животни и продукти от животински произход; 

  Национална мониторингова програма за контрол на качествени показатели на 

храни. 

10. Контрол при търговия на правилнато етикетиране на биологични продукти; 

11. Използването и етикетирането на защитени наименования за произход, защитени географски 

указания и храни с традиционно специфичен характер. 
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ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

Отговорностите и правата са разписани в раздел V от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Планирането и честотата на оценка на ефективността на контрола на централно ниво и 

изготвянето на годишната “Програма за извършване на проверки за ефективността на 

официалния контрол, извършван от ОДБХ  в съответствие с чл. 12 пар. 2 и 3 т. “а” и “б” на 

Регламент (EС) 2017/625  са разписани в раздел VI от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Проверката сe извършва съвместно от експерти на дирекция “Контрол на храните” и ГД ВОК, 

които са определени със Заповед на изпълнителния директор или упълномощено от него лице. 

Правилата за определяне на комисия за извършване на проверка са разписани в раздел VII от 

глава А „Обща част“ на процедурата. 

Директора на ОДБХ извършва верификация на ефективността на официалния контрол върху 

безопасността на храните на регионално ниво на началник отдел КХ 

Началник отдел “Контрол на храните” към регионалните служби (ОДБХ) извършват 

верификация на ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните на 

регионално ниво. Началник отдел КХ към ОДБХ разработва годишен план за проверка на 

дейностите на инспекторите в сферата на контрола на храни, който съдържа предвидена честота 

за проверка. В плана за контрол са включени всички инспектори, които извършват официален 

контрол върху безопасността на храните в региона.   

Проверката на ефективността се извършва чрез преглед на дейностите по официалният контрол 

по заложените оперативни маркери и обхваща документална и физическа проверка на 

дейността на инспекторите. 

Проверката на ефективността на официалния контрол на регионално ниво обхваща официалнния 

контрол, осъществяван от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ по отношение спазване на 

действащото пряко приложимо право на Европейския съюз (ЕС) и национално законодателство в 

областта на:  

 на храни от животински и неживотински произход; 

 материали и предмети предназначени за  контакт с храните; 

 добавки в храни и хранителни добавки; 

 странични животински продукти и продуктите, получени от тях; 

 съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални 

стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган;  

 изпълнение на мерките по Националните мониторингови програми за контрол на остатъци 

от пестициди в храни, замърсители в храни, ГМО в храни и резултати от лабораторни изпитвания 

на храни и предприети мерки при констатирани несъответствия ; 

 правилнато етикетиране на биологични продукти и на защитени наименования за 

произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер; 

 регистрирани случаи на хранителни взривове и кризи, свързани с болести по животните, 

които се предават на хората; 

 внос на биохрани. 

 

III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 
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1. Актуално законодателство в сектор храни – пряко приложимо право на ЕС и национално 

законодателство:  

- За целите на тази процедура се прилат релеватните правни актове и документи посочени в  

раздел III от глава А „Обща част“ на процедурата, както и: 

- Регламенти, Решения и Директиви на ЕС; 

- Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

- Закон за храните; 

- Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския 

съюз; 

- Подзаконови нормативни актове (наредби); 

- Закон за държавния служител; 

- Единен многогодишен национален контролен план; 

- Устройствен правилник на БАБХ. 

2. Планове за контрол на храните по контролни системи за съответната година  ; 

3. Указанията за работа по контрола на храните по контролни  системи за съответната година; 

4. Стандартни оперативни процедури за работа при извършване контрол на храните; 

5. Инструкции, Указания, Национални програми за вземане на проби, в  областта на храните - 

утвърдени със Заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ; 

6. Други документи, необходими за проверката. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла 

“Планиране – извършване – проверка – действие”. 

За целите на тази процедура се прилат определенията посочени в  раздел IV от глава А „Обща част“ 

на процедурата. Прилагат се също така определенията посочени в специфичните правни актове в 

сектор „храни“ , както и следните определения: 

-„законодателство в областта на храните“ означава законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, които най-общо регулират храните, и в частност тяхната 

безопасност, независимо дали на общностноравнище или на национално равнище; то обхваща 

всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните.  

 -„предприятие за производство на храни“ означава всяко предприятие с или без стопанска цел, 

обществено или частно, което извършва някоя от дейностите, свързани с който и да било етап 

на производство, преработка и разпространение на храни; 

- „стопански субект в хранителната промишленост“ означава физическо или юридическо лице, 

което отговаря за гарантиране на спазването на изискванията на законодателството в областта 

на храните в рамките на контролираното от него предприятие за производство на храни; 

-„опасност“ означава наличие или условие за наличие на биологичен, химичен или физичен агент 

в храните или фуражите, който има потенциална възможност да причини неблагоприятен за 

здравето ефект; 

-„възможност за проследяване“ означава способността за проследяване на дадена храна, или 

вещество, което е предназначено за или се очаква да бъде вложено в храна през всички етапи на 

производство, преработка и разпространение; 
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-„етапи на производство, преработка и разпространение“ означава всеки етап, включително внос, 

от, и включително, първичното производство на дадена храна, до, и включително, нейното 

съхранение, транспорт, продажба или доставка до крайния потребител, и в зависимост от случая, 

вноса, производството, приготвянето, съхранението, транспорта, разпространението, продажбата 

и доставката на храни; 

„официален контрол“ е всяка форма на контрол, която се извършва от компетентния орган или от 

-общността за проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и 

храните ; 

-„проверка“ е проверяване чрез проучване и отчитане на обективните доказателства дали са били 

изпълнени точно определени изисквания; 

-„компетентен орган“ е централен орган на власт на държава- членка, компетентен да организира 

официален контрол или всеки друг орган, на който е предоставена такава компетентност; това 

определение също включва, по целесъобразност, съответстващия орган на трета страна; 

-„мониторинг“ е провеждането на планирана поредица от наблюдения или измервания, за да се 

получи обща представа за състоянието на съответствие с изискванията на законодателството в 

областта на храните; 

- „надзор“ е внимателно наблюдение на едно или повече предприятия за храни, на стопански 

субекти в областта на храните, или на тяхната дейност;  

- „неспазване“ е неспазването на изискванията на законодателството в областта на храните; 

-„вземане на проби за анализ“ е вземането на храни или някакво друго вещество (включително от 

околната среда), свързано с производството, преработката и разпространението на храни , за да 

се направи чрез анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в 

областта на храните;  

-„проверка на документи“ е проучване на търговски документи и, при необходимост, 

документите, изисквани по законодателството в областта на храните, които придружават 

пратките;  

-„идентификационна проверка“ е визуалната инспекция на съответствието на сертификатите или 

на другите документи, придружаващи пратката, на етикетите и съдържанието на пратката;  

-„физическа проверка“ е проверката на самите храни, която може да включва и проверка на 

транспортното средство, на опаковката, етикетите и температурата, вземането на проби за анализ 

и лабораторни изследвания, както и всяка друга проверка, необходима за проверяване на 

спазването на изискванията на законодателството в областта на храните; 

-„план за контрол“ е описание, изготвено от компетентния орган, което съдържа обща 

информация за структурата и организацията на неговите системи за официален контрол. 

 

 

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

Проверка и оценка на ефективността на официалния контрол в сектор „Храни“ се извършва, 

както е разписано в раздел VIII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

На регионално ниво проверките се извършват:  
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 директор на ОДБХ върху дейността на началник отдел КХ 

 Началник отдел КХ върху дейността на инспекторите - съгласно изготвен план за проверка:. 

 

1. Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез: 

 

1.1. Документална проверка на инспекторите се извършва  всяка година на документите 

изготвени и издадени от инспекторите от отдел «Контрол на храните»;  

 1.2.Физическа проверка на инспекторите в обект  се извършва при необходимост и по 

преценка на проверяващия 1 път на година. 

1.3. Пробовземане – протоколи за вземане на проби и взети проби в съответствие с рамковите 

планове за контрол – срок на годност, съответствие на етикета с нормативните изисквания и 

други. 

1.4. Събиране на доказателствени средства – документални и материални доказателства, 

визуализация чрез снимки – заснемане, с цел документиране на дадена (спорна) ситуация. 

 

 2. Ресурси 

2.1. Персонал  

Проверката на ефективността на официалния контрол на храните се извършва от експерт/и от 

дирекция „Контрол на храните“ и експерт от ГД ВОК, включени в комисията. Имената и 

длъжностите на експертите в комисията са определени със Заповед на ИД на БАБХ или 

упълномощено от него лице по предложение на директора на ГД ВОК и съответните ресорни 

заместник изпълнителни директори на БАБХ. Проверяващите експерти трябва да притежават 

знания и умения посочени в раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата.  

На регионално ниво проверката на ефективността на официалния контрол на храните се 

извършва от началник отдел “Контрол на храните” на инспекторите от отдела. 

Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на официалния 

контрол на храните, извършван от ОДБХ, зависят от: 

- компетентността на проверяващия; 

- личните качествата на проверяващия началник отдел/експерт (честност, откритост, 

дипломатичност, наблюдателност, възприемчивост, упоритост, решителност и др.); 

- способността да се прилагат знанията; 

- професионалния опит; 

- обучението на проверяващия; 

- опит от участие в проверки на ефективността на официалния контрол на храните .  

 

 

Проверяващият началник отдел  трябва да притежава знания и умения в следните  области: 

- принципи, процедури и методи на проверки; 

- система за управление на документи, на които е извършено позоваване;  

- европейско право и национално законодателство в областта на храните. 
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2.2. Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка/инспекция на 

място в обект на територията на съответната ОДБХ 

2.2.1. Инструменти за вземане на проби – уреди и съдове за вземане на проби от храни; 

2.2.2. Документация, която началник отдел и инспекторът трябва да носят със себе си – 

Служебна карта; Досие на обекта; Чек-листа за проверка; Констативен протокол; Акт за 

установяване на административно нарушение; Акт за забрана; Протокол за вземане на проби от 

храни. 

2.2.3. Комуникации – при извършване на проверката/инспекцията, инспекторът и 

проверяващият трябва да разполагат с мобилен телефон за осъществяване на връзка с ОДБХ, 

БАБХ и други компетентни органи.  

2.2.4. Други – ножица, фотоапарат, самозалепваща лента с логото на БАБХ; канцеларски 

консумативи – химикалки, моливи, кламери, телбод, перманентен маркер.  

3. Ред за извършване на  проверката  

3.1. Извършване на проверката 

3.1.1. От началник отдел “Контрол на храните” върху дейността на инспекторите от отдел  

"Контрол на храните"(КХ) : 

    Началник отделите “Контрол на храните” към регионалните служби – областните 

дирекции по безопасност на храните(ОДБХ) извършват проверка на ефективността на 

официалния контрол върху безопасността на храните на регионално ниво. Началник отдел КХ 

към ОДБХ разработва годишен план за проверка на дейностите на инспекторите в областта на 

контрола на храни, който съдържа предвидена честота за проверка. В плана за контрол са 

включени всички инспектори, които извършват официален контрол върху безопасността на 

храните в региона.  За извършените проверки за изпълнение на на официалния кнтрол началник 

отдела изготвя доклад с констатации и 

   

Проверката на ефективността се извършва чрез преглед на дейностите по официалният 

контрол по заложените оперативни маркери и обхваща документална и физическа проверка на 

дейността на инспекторите. 

3.1.1.1. Извършване на документална проверка – количествена и качествена:  
 Количествената проверка обхваща: водената от инспектора документация по 

изпълнението на годишните планове за официален контрол при спазване на заложената честота 

на проверка на всеки обект (производствен или търговски), съгласно оценка на риска, 

изпълнението на плана за вземане на проби, своевременни проверки по сигнали и жалби, 

изпълнение на допълнително възложени задължения и отговорности, ползване на образци на 

документи, документи за предприети мерки и действия, доклади за извършени проверки, 

съхранение на нормативни актове на електронен/хартиен носител в ОДБХ, съотносими към 

контрола на храните, изпълнение на мерките по Националните мониторингови програми за 

контрол и предприети мерки при констатирани несъответствия, правилното етикетиране на 

биологични продукти и на защитени наименования за произход, защитени географски указания и 
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храни с традиционно специфичен характер, регистрирани случаи на хранителни взривове и 

кризи, свързани с болести по животните и зоонози, внос на биохрани.  

Отчетност на дейноста (изготвяне на справки, ежедневни отчети за извършения контрол – 

проверени обекти, констатирани несъответствия и предприти административни мерки). 

Осигуряване на последователност на контрола (при ротация инспекторите си предават пълни 

досиета на обектите, с издадените документи от контрола и наложени административни мерки за 

последващо проследяване за отстраняване на констатирани несъответствия). 

 Качествената проверка обхваща уменията на инспектора: да се използват методите и 

техниките на официален контрол, определени в Регламент (ЕС) № 2017/625; документиране на 

проверките при извършвания официален контрол; установяване на съответствия и  

несъответствия относно спазването на изискванията на нормативните документи; предприемане 

на подходящи административни мерки, съгласно Закон за храните, Закон за 

ветеринарномедицинската дейност, пряко приложимо европейско законодателство и национални 

подзаконови актове; правилно използване на утвърдени образци документи и прилагане на 

инструкции, процедури, стандартни оперативни процедури, указания, Национални програми за 

вземане на проби, в областта на храните;  пълнота на документите и констатации, съобразно 

законовите изисквания; предприемане на адекватни действия при констатиране на 

несъответствия, окомплектованост на процедурите; умения за управление на документите от 

инспекции и допълнително възложени задължения и отговорности; стриктност и качество при 

изпълнение на заповеди за възлагане на извънредни и  тематични проверки 

3.1.1.2. Физическа проверка:  
Проверката се осъществява в произволно избран обект  и включва демонстриране  на умения на 

инспектора: да използва подходящите техники при извършване на официалния контрол, да 

установява съответствия и  несъответствия относно спазването на изискванията на нормативните 

документи, незабавно да предприема подходящи последващи действия при откриване на 

несъответствие; използване на утвърдени образци на официални документи и правилното им 

попълване; вземането и изпращането на проби за лабораторно изпитване при изпълнение на 

заложения план. 

 

3.2. Поведение на началник отдел, инспектора/ите по време на проверка/инспекция  

Проверката/инспекцията се извършва при спазване на принципите, залегнали в Кодекса за 

поведението на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на 

служителите в БАБХ.  

Длъжностните лица, извършващи проверката се легитимира/т и съобщава/т основанието за 

проверката/инспекцията.  

Обявява се обхватът на проверката/инспекцията. 

Съпътстващите документи, необходими за проверка/иснпекция на място на оператора се 

осигуряват от ОДБХ. 

3.3. Съставяне на документи за извършената проверка: 

3.3.1. На регионално ниво проверката от Началник отдела се документира с доклад, който 

включва резултатите от документалната и физическата проверка и заключение за определяне 

степента на постигане на поставените цели.  

При констатиране на неправилно поставени цели, неефективно изпълнение на контролни 
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планове и/или процедури се предприемат корективни мерки. Корективните мерки включват 

препоръки за допълнително обучение на инспектора, ревизия на контролни планове и/или 

процедури. В този случай честотата на проверките се увеличава на два пъти годишно върху 

дейността на конкретния инспектор.  

След получаване на обективни доказателства /от последваща проверка/, че целите са 

правилно определени и/или плановете и процедурите се изпълняват ефективно и инспектора 

показва по-добри умения за извършване на официален контрол, се преминава към нормална 

честота на проверка.  

Началник отдел КХ изготвя годишен доклад за изпълнението на плана и резултатите от 

проверките върху дейността на инспекторите до директора на ОДБХ.  

Информацията от прегледа на документите, от годишният доклад, от надзорни и одитни 

доклади и др. се анализира и един път годишно се изготвя аналитичен доклад до директора на 

ОДБХ.  

Заключенията от аналитичния доклад се вземат пред вид при изготвяне на контролни 

планове и процедури или при ревизия на вече изготвени. 

  Методите за събиране на обективни доказателства са посочени в раздел ІX от глава А 

„Обща част“ на процедурата. 

Доказателствата от проверката трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на 

проверката, за да се направят констатациите. Констатациите от проверката може да показват 

съответствие или несъответствие с критериите на проверката. При съпоставяне с целите на 

проверката, констатациите от проверката могат да разкрият възможности за подобряване на 

системата. 

Заключенията отразяват съответствието на системата с планираните дейности, 

ефективността на изпълнение и дали планираните цели са подходящи за постигане на заложените 

цели. Те трябва да се основават на обективни доказателства. 

 

4. Приключване и последствия от проверката на ефективността на извършвания 

официален контрол на храните. 

 

Последствията от проверката на ефективността на извършвания официален контрол на храните 

са разписани в раздел ХІ, глава А „Обща част“ от процедурата. 

Проверката от Началник отдела се документира с доклад, който включва резултатите от 

документалната и физическата проверка и заключение за определяне степента на постигане на 

поставените цели.  

При констатиране на неправилно поставени цели, неефективно изпълнение на контролни 

планове и/или процедури се предприемат корективни мерки. Корективните мерки включват 

препоръки за допълнително обучение на инспектора, ревизия на контролни планове и/или 

процедури. В този случай честотата на проверките се увеличава на два пъти годишно върху 

дейността на конкретния инспектор.  

След получаване на обективни доказателства /от последваща проверка/, че целите са 

правилно определени и/или плановете и процедурите се изпълняват ефективно и инспектора 

показва по добри умения за извършване на официален контрол, се преминава към нормална 

честота на проверка.  
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Началник отдел КХ изготвя годишен доклад за изпълнението на плана и резултатите от 

проверките върху дейността на инспекторите до директора на ОДБХ.  

Информацията от прегледа на документите, от годишният доклад, от надзорни и одитни 

доклади и др. се анализира и един път годишно се изготвя аналитичен доклад до директора на 

ОДБХ.  

Заключенията от аналитичния доклад се вземат пред вид при изготвяне на контролни 

планове и процедури или при ревизия на вече изготвени.  

  За да се направят обективни констатации от извършената проверка, доказателствата 

трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на проверката. Констатациите може да показват 

съответствие или несъответствие с критериите.  

При съпоставяне с целите на проверката, констатациите трябва да разкрият възможности 

за подобряване. 

Заключенията от проверката на ефективността на официалния контрол трябва да 

отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на изпълнение и 

дали планираните цели са подходящи за постигане на заложените и желани резултати. 

 

 Проверките от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се 

извършват съгласно общата част на процедурата. 

 

VІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

 

Дата на 

издаване 

 

Версия 

 

 

Променени 

страници № 

 

Вид на промяната 

.    

.....................    
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Приложение №4 към СОП-ВОК-03/A част Б, към заповед  № РД 11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния 

директор на БАБХ 

 

       ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ВМП, 

  ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА 

ВМП: 

 

Да се конкретизират отговорностите, правата, организационния процес и необходимата 

документация при дейностите, свързани с проверката на ефективността на официалния 

контрол на ВМП, извършван от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в 

съответствие с чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2017/625 на Европейския парламент и 

на Съвета от 15 март 2017 г. 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 (Регламент (ЕС) № 2017/625). 

Целта на проверката на ефективността на официалния контрол на ВМП е да се установи дали 

официалният контрол в сектор “Контрол на ВМП” се извършва от ОДБХ съгласно 

изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни 

актове и дали този контрол се осъществява ефективно и е подходящ за постигане на целите. 

Тази процедура се прилага от експерти на ГД ВОК съвместно с експерти от дирекция 

“Контрол на ВМП”, Централно управление на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ) и началник отдел “Здравеопазване на животните” в ОДБХ при провеждането 

на проверките на ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за 

извършване на официалния контрол в сектор ВМП. 

 

Съставил: 14.01.2020 г. 

д-р Ивайло Иванов 

главен експерт в отдел 

 КПТУВМП 

Подпис: …….........… 

 

Проверил: 15.01.2020 г. 

д-р Борис Борисов  

Директор на дирекция “Контрол на ВМП”  

 

Подпис: ………....….. 

 

Съгласувал: ……………. г. 

д-р Цвятко Александров, двм 

Заместник зпълнителен 

директор на БАБХ 

Подпис:………………. 

 

Прилага се от: ………2020 г. 

 

        

            Всичко стр. 10 
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ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

2.1. Отговорностите, правата, планирането и честотата на оценка на ефективността на 

контрола на централно ниво са разписани в раздел V и раздел VІ от глава А „Обща част“ на 

процедурата. 

 

2.2. В срок до 15 дни от утвърждаване на Годишната инспекционна програма за контрол на 

ВМП (ГИП) Директорите на ОДБХ изпращат в дирекция КВМП съобразени с програмата 

Годишни планове за извършване на проверки в обектите подлежащи на контрол. 

Директорите на ОДБХ изпращат до дирекция КВМП тримесечни доклади за изпълнение на 

ГИП, съгласно указанията в програмата. 

2.3. Изпълнителният директор на БАБХ или упълномощено от него лице при необходимост 

писмено изисква предоставяне на допълнителна информация по отношение на извършвания 

контрол. 

2.4. Дирекция КВМП обобщава и анализира представената информация за извършения 

контрол, осъществен от ОДБХ и изготвя обобщен годишен доклад до ръководството на 

БАБХ. 

2.5. При проверкатата на ефективността на официалния контрол на ВМП, осъществяван от 

ОДБХ се вземат предвид данните представени от ОДБХ по изпълнението на Годишната 

инспекционна програма за контрол на ВМП, както и резултатите от извършени съвместни 

проверки на обекти за търговия и употреба на ВМП. 

 

2.6. Настоящата процедура се прилага и от страна на началниците на отдели и директорите на 

ОДБХ при проверка на изпълнението на осъществяваните от отговорните служители в ОДБХ 

дейности свързани с контрола на ВМП (раздел VІ).  

 

ІІІ. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

За целите на тази процедура се прилат относимите правни актове и документи посочени в  

раздел III от глава А „Обща част“ на процедурата, както и: 

● Закон за ветеринарномедицинската дейност и наредбите по прилагането му, свързани с 

контрола на ВМП: 

- Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки; 
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- Наредба № 65 от 16.05.2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с 

ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции; 

 

- Наредба № 42 от 12 декември 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения 

и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях; 

 

- Наредба № 62 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в 

листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт 

 

- Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и наредбите по прилагането 

му, свързани с контрола на ВМП: 

- Наредба №24 от 7.09.2010 г. за изискванията и условията за производство, преработване, 

съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели 

от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите; 

- Наредба №3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и 

съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества, станали негодни за употреба (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 

г.) 

● Инструкция за извършване на инспекции на животновъден обект за контрол върху 

употребата на ветеринарномедицински продукти и медикаментозни фуражи; 

● Утвърдени образци на документи, свързани с контрола на ВМП, публикувани на интернет 

страницата на БАБХ;  

● Годишна инспекционна програма за контрол на ВМП; 

● Годишни планове на ОДБХ за официален контрол на ВМП; 

● Заповеди и разпоредителни писма, касаещи контрола на ВМП; 

● Доклади за изпълнение на ГИП и допълнително извършен контрол; 

● Протоколи, предписания, АУАН. 

ІV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла 

“Планиране – извършване – проверка – действие”. 
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За целите на тази процедура се прилат определенията посочени в раздел IV от глава А „Обща 

част“ на процедурата и в нормативните документи, регламентиращи ВМП. Прилагат се също 

така и следните определения: 

1. „вземане на проби за анализ” – вземането на проби ВМП и/или активни субстанции 

на всеки етап от тяхното производство, разпространение и употреба, за да се направи 

чрез анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в 

областта на ВМП; 

2. „проверка на документи” – проучване на търговски документи и документите, 

изисквани по законодателството в областта на ВМП при търговия, съхранение и 

употреба на ВМП; 

3. „физическа проверка”–проверката на обектите за производство/търговия/употреба на 

ВМП и на самите ВМП, която може да включва и проверка на транспортното 

средство, на опаковката, етикетите и температурата, вземането на проби за анализ и 

лабораторни изследвания както и всяка друга проверка, необходима за проверяване на 

спазването на изискванията на законодателството в областта на ВМП. 

 

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 

2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №  2017/625 

Оценка на ефективността на официалния контрол в сектор ВМП се извършва, както е 

разписано в раздел VIII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез: 

1. Документална проверка: 

1.1. Наличие и начин на съхраняване на документи за проверка на извършвания 

официален контрол на ВМП от ОДБХ: 

- годишни планове за контрол на ВМП; 

- тримесечни доклади за изпълнение на ГИП до изпълнителния директор на БАБХ; - 

протоколи по образец (чек-листи) от извършени проверки в обекти за търговия на дребно 

и едро с ВМП, ветеринарномедицински лечебни заведения и животновъдни обекти; 

- доклади във връзка с разпоредени от ръководството на БАБХ проверки и/или 

предоставяне на информация; 

-  справки до дирекция КВМП за извършени проверки на обекти за търговия и употреба 

на ВМП; 

-  констативни протоколи, предписания, АУАН. 
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1.2. Проверява се познаването и работата с нормативните документи, касаещи ВМП, 

образци на документи, инструкции и др. 

2. Проверка на място  

2.1. При проверка на ефективността на официалния контрол на ВМП в ОДБХ, следва да 

бъдат извършени съвместни проверки с отговорните инспектори на място в обекти, 

подлежащи на контрол. 

 Обекти на съвместни проверки са: 

- обекти за търговия на едро с ВМП; 

- обекти за търговия на дребно с ВМП (ветеринарномедицински аптеки); 

- ветеринарномедицински заведения – амбулатории, клиники; 

- животновъдни обекти; 

-    други обекти при съмнение за извършване на нерегламентирани дейности с ВМП в 

тях. 

● Всяка проверка на обект за търговия или употреба на ВМП се извършва без 

предварително уведомяване и завършва със съставянето на протокол по образец  

(чек-лист) от отговорния инспектор от ОДБХ. 

 

2.2. Наблюдава се и се оценява работата на отговорните за контрола на ВМП инспектори: 

- познаване на нормативната база, отнасяща се до съхранението, търговията, 

транспортирането, отпускането и употребата на ВМП; 

- работа с публичните регистри на лицензираните обекти за производство, търговия на 

едро, търговия на дребно с ВМП, регистъра за дейности с наркотични вещества за 

ветеринарномедицински цели; регистъра на лицензираните за употреба ВМП в                 

Р. България и регистъра на лицензираните ВМП по централизирана процедура, на 

страницата на ЕК; 

- способност да се изготвят протоколи по утвърдените образци, да се дават предписания и 

съставят АУАН; 

- способност да се установяват нелицензирани за употреба ВМП; ВМП 

произведени/внесени от нелицензирани производители; ВМП с изтекъл срок на годност; 

ВМП с отклонения в качеството и съхранявани при условия различни от посочените от 

производителя им и да се предприемат предвидените в ЗВД мерки. 

2.3. Оценява се съответствието на обекта и осъществяваните в него дейности с ВМП с 

нормативноустановените изисквания, както и с информацията отразена от инспекторите 

от ОДБХ  в протоколи от предходни инспекции. 

2.4. При проверките на ефективността на официалния контрол на ВМП, осъществяван от 

ОДБХ се вземат предвид и се оценяват критериите и показателите за изпълнение, 

посочени в таблицата в т. VІ от настоящото приложение. 
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3. Ресурси – необходимите ресурси за проверка на ефективността на официалния контрол   

в сектор ВМП са съгласно раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

4. Пробовземане – извършва се съгласно Стандартна оперативна процедура 069 ДКВМП  

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ВМП. 

5. Ред за извършване и приключване на проверката - съгласно раздел ІХ и Х от глава А 

„Обща част“ на процедурата. 

6. Последствия от извършената проверка - съгласно раздел ХІ от глава А „Обща част“ на 

процедурата. 

 Дирекция КВМП изготвя до 31 януари годишен доклад до изпълнителния директор на БАБХ 

за изпълнението на Годишната инспекционна програма на БАБХ за официален контрол на 

ВМП от предходната година. При изготвяне надоклада се взема предвид и информацията по 

отношение на ВМП, получена в резултат от извършените проверки на ефективността на 

официалния контрол в ОДБХ, съгласно настоящата процедура. 

 

VІ. ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН 

КОНТРОЛ НА РЕГИОНАЛНО НИВО  

● Отговорност за извършването на проверки на изпълнението на официалния контрол на 

ВМП на регионално ниво носи директорът на съответната ОДБХ. 

● Проверките се извършват веднъж годишно от началник-отдел ЗХОЖКФ и обхващат 

дейността на ОДБХ, свързана с контрола на ВМП и конкретно дейността на отговорните за 

този контрол служители. При проверките се вземат предвид и се оценяват критериите и 

показателите за изпълнение, посочени по-долу. Класификацията на несъответствията и 

формулирането на тежестта им се извършва съгласно раздел ХІ от глава А „Обща част“ на 

процедурата. 

● В срок до 15 дни от приключване на проверката началникът на отдела, извършил 

проверката представя на директора на ОДБХ писмен доклад, който съдържа обхват и 

описание на проверката, констатации и анализ, заключения и препоръки. 

● Директорът на ОДБХ след одобряване на доклада определя сроковете за предприемане на 

коригиращи действия във връзка с констатациите и направените препоръки (ако има 

такива). 

● Докладът и всички документи, свързани с проверката на ефективността на контрола на 

ВМП и предприетите корективни действия се съхраняват и представят при последващи 

проверки в ОДБХ.  
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ 

ОДБХ КОНТРОЛ НА ВМП: 

 

Всеки критерий се оценява посредством посочените показатели за неговото изпълнение, като 

се извършва количествена и качествена оценка на изпълнението. 

 

 

Критерии за оценка 

 

Показатели за изпълнение 

1. Търговията на едро и дребно с 

ВМП се извършва само след 

издаване на лиценз за търговия на 

едро или дребно от изпълнителния 

директор на БАБХ 

1. Търговията и съхранението на ВМП на територията на 

съответната ОДБХ се извършва само в лицензирани обекти.  

2. При констатиране на нерегламентирана търговия с ВМП в 

ОДБХ незабавно се предприемат предвидените в ЗВД мерки и 

се налагат съответните санкции. 

2. В контролираните обекти се 

търгуват и употребяват само 

лицензирани за употреба ВМП и 

ВМП, за които не се изисква лиценз 

за употреба, съгласно изключенията 

предвидени в ЗВД. 

1. По време на инспекциите се прави справка с регистъра на 

лицензираните за употреба ВМП и изискванията на ЗВД. 

2.Проверка на документацията,  отчетността и условията за 

съхранение  на  ВМП  в обектите на контрол; 

3. Търгуваните и употребявани в нарушение на нормативните 

изисквания ВМП се възбраняват и блокират съгласно 

разпоредбите на ЗВД. 

4. Извършва се проучване за установяване на произхода на 

ВМП, уведомява се ИД на БАБХ и други ОДБХ за 

предприемане на последващи действия. 

5. Предприемат се административно-наказателните мерки, 

предвидени в ЗВД. 

3. В контролираните обекти се 

търгуват и употребяват само ВМП 

в срок на годност, без видимо 

отклонение в качеството и в 

опаковки и с данни върху етикета и 

1. Търгуваните и употребявани в нарушение на нормативните 

изисквания ВМП се възбраняват и блокират съгласно 

разпоредбите на ЗВД. 

2. Извършва се проучване за установяване на произхода на 
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листовката в съответствие с 

лиценза за употреба. 

ВМП, уведомява се ИД на БАБХ и други ОДБХ за 

предприемане на последващи действия. 

3. Предприемат се административно-наказателните мерки, 

предвидени в ЗВД. 

4. Вземат се проби от ВМП и се изпращат за лабораторно 

изследване в БАБХ. 

4. Търговията и употребата на ВМП, 

които са по лекарско предписание се 

извършва в съответствие с 

изискванията на чл. Чл. 369 и чл. 

374 от ЗВД 

1. Проверява се съответствието на получени, продадени и 

налични ВМП по лекарско предписание с издадените рецепти, 

съхранявани в обекта. 

2. Проверява се съответствието на издадените рецепти с 

изискванията на Наредба № 66/09.06.2006 г. 

3. При съмнение за нарушения се извършва проверка на 

регистрирания ветеринарен лекар, издал рецептата и на 

лицето, на което е издадена. 

4. Предприемат се административно-наказателните мерки, 

предвидени в ЗВД. 

5. Издаване/промяна на лиценз за 

търговия на дребно с ВМП . 

1. Спазване на процедурите и законоустановените срокове 

при извършване на проверка на документацията и условията в 

обекта и представяне на становище до ИД на БАБХ. 

2. Представените от ОДБХ документи са по утвърдените 

образци. 

6. Контролираните обекти 

изпълняват дадените предписания и  

отстраняват несъответствията. 

 

1. Приложените коригиращи действия от търговците с ВМП,  

ветеринарномедицинските заведения  и животновъдните 

обекти са всъответствие с констатираните несъответствия по 

време на инспекциите и дадените предписания. 

2. Извършват се повторни инспекции за проследяване на 

изпълнението на дадените предписания и отстраняване на 

несъответствията. 

3. За всяко нарушение се налагат мерките и санкциите 

предвидени в ЗВД. 
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7. В животновъдните обекти не се 

допуска нерегламентирана 

употреба и съхранение на ВМП 

1. Инспекциите на животновъдните обекти се извършват съгласно 

утвърдена Инструкция за проверка на животновъдни обекти за 

употреба на ВМП и медикаментозни фуражи; 

2. Наличните рецепти и дневника по чл. 132, ал. 1, т. 13 и 16 от ЗВД 

се проверяват. При съмнение за нарушения се проверява 

амбулаторния дневник на ветеринарния лекар, обслужващ обекта 

и/или издал рецептата.  

3. При установяване на нерегламентирана употреба или 

съхранение на ВМП се извършва проучване за установяване на 

произхода на ВМП, уведомява се ИД на БАБХ и други ОДБХ за 

предприемане на последващи действия. 

4. Вземат се проби от ВМП, фураж и др. и се изпращат за 

лабораторно изпитване в БАБХ. 

5. При съмнение за незаконно третиране с ВМП се уведомява 

незабавно директора на ОДБХ за предприемане на действия 

съгласно НМПКО и свързаните с програмата нормативни 

документи. 

6. Предприемат се административно-наказателните мерки, 

предвидени в ЗВД. 

8. Инспекциите се извършват 

съгласно указанията в ГИП. 

1.Спазване указанията в ГИП за видове и честота на 

инспекциите и оценка на риска за отделните обекти при 

планиране на инспекциите. 

2.Изпълнение на Годишния план на ОДБХ за контрол на 

ВМП. 

3.Утвърдените протоколи от инспекции (чек-листи) се 

попълват подробно. 

4.Тримесечните доклади за изпълнение на ГИП съдържат 

посочената в ГИП информация и се изпращат 

своевременно в дирекция КВМП. 
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VІІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

Дата на 

издаване 

 

Версия 

 

 

Променени 

страници № 

 

Вид на промяната 

 03 Всички 

 

 

6 

Чл. 8, § 3, буква  а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 

се заменя с чл. 12, § 2 от Регламент (ЕС) № 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година. 

В т. 4 номера на процедурата се изменя от „014КПТ“ на „069 

ДКВМП“ 

 

9. Извършваните от ОДБХ 

дейности по контрол на ВМП 

водят до спазване на нормативните 

изисквания от страна на 

контролираните обекти. 

1. Налице е тенденция за намаляване броя на констатираните 

нарушения в контролираните обекти спрямо предходната година, 

при един и същ брой проверки в същите обекти и при същите 

критерии за оценка на обектите. 

2. Налице е тенденция за намаляване броя на постъпили жалби и 

сигнали, свързани с качеството, ефикасността и безопасността 

на ВМП; 

3. Броят и тежеста на констатираните нарушения съответства на 

дадените предписания и наложени санкции (блокиране, възбрана, 

съставени АУАН). 
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Приложение №5 към част Б от СОП - ВОК към Заповед № РД 11-524/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на 

БАБХ 

 

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ 

ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРОВЕТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ 

БЪЛГАРСКА АГЕННЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

  

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Проверките на ефективността на официалния контрол по отношение дейностите по контрол 

на пазара и употребата на продуктите за растителна защита (ПРЗ) и торовете в Областните 

дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се провеждат с цел оценка на степента на 

съответствие на документацията, която се води в отделите „Растителна защита”, доколко и как се 

изпълняват поставените цели и задачи, заложени в Националните планове за контрол на пазара и 

контрол върху употребата на ПРЗ и Националния план за контрол на торове, подобрители на 

почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, във връзка с прилагане на 

разпоредбите на Общностното законодателство в областта на продуктите за растителна защита и 

торовете, Закона за защита на растенията и подзаконовата нормативна уредба. Необходимо е да се 

постигне: 

 1. Предлагане на пазара, съхранение, преопаковане и употреба в земеделието само на 

разрешени, годни за употреба, ефикасни, максимално безопасни за здравето на хората и 

животните, щадящи околната среда продукти за растителна защита и торове, които са с етикети на 

български език, в оригинални запечатани опаковки на производителя или преопаковани ПРЗ от 

лице, което притежава удостоверение за това. Осигуряване на добрите практики при търговията с 

ПРЗ и торове за защита интересите на потребителите.  

2.   Гарантиране правилната употреба на продуктите за растителна защита при първично 

производство на растения и растителни продукти, предназначени за храна или за фураж, 

спазвайки изискванията на Добрата растителнозащитна практика (ДРЗП). 

Процедурата включва раздел за проверка на ефективността на извършвания официален контрол на 

продуктите за растителна защита и торовете на регионално ниво в съответствие с чл. 12, параграф 

2 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 

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, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, 

(EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 

2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 

на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и 

за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 

97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета. 

Съставил:  
Гл. експерт отдел КПРЗТ 

Дирекция ПРЗТК  

Цветелина Маркова 

Подпис: …………………. 

Проверил:  

Началник отдел КПРЗТ 

Любина Донкова 

Директор дирекция ПРЗТК 

Добринка Павлова 

Подпис: ………………. 

Съгласувал:  

Зам. изпълнителен директор  

инж. агр. Николай Роснев 

 

 

Подпис: ………………….. 

  Прилага се от:  
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ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

 

Отговорностите и правата са разписани в раздел V от глава А „Обща част“ на процедурата.  

Планирането и честотата на оценка на ефективността на контрола на централно ниво и 

изготвянето на годишната “Програма за извършване на проверки за ефективността на официалния 

контрол, извършван от ОДБХ и ГИП в съответствие с чл. 12, параграф 2 от Регламент (EС) 

2017/625 са разписани в раздел VI от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

Проверката сe извършва съвместно от експерти на дирекция “Продукти за растителна 

защита, торове и контрол”, отдел “Контрол на продукти за растителна защита и торове” и/или ГД 

ВОК, които са определени със Заповед на изпълнителния директор или упълномощено от него 

лице. Правилата са разписани в раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

 

Преди извършване на проверката, председателят на комисията или упълномощен от него член 

на комисията при необходимост писмено изисква предоставяне на информация по отношение на 

извършвания контрол на продуктите за растителна защита и торовете. 

 

 

III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Законодателство: 

 За целите на тази процедура се прилат релеватните правни актове и документи посочени в  

раздел III от глава А „Обща част“ на процедурата, както и: 

1.1. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 

година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 

79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета. 

1.2.  Регламент (ЕС) № 547/2011 на Комисията от 8 юни 2011 година за прилагане на Регламент 

(ЕО) на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за етикетиране на 

продукти за растителна защита  

1.3. Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и Съвета, относно торовете. 

1.4. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за 

действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди. 

1.5. Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 

2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на 

хармонизирани показатели за риска. 

1.6. Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането 

на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия. 

1.7. Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното 

освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 

90/220/ЕИО на Съвета. 

1.8. Закон за защита на растенията. 

1.9. Закон за пчеларството. 

1.10. Закон за фуражите 

1.11. Закон за генетично модифицирани организми. 



 
 

 СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

 

Код: СОП-ВОК 

Версия: 03 

Стр.: 3 от 22 

Приложение № 5 

  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

 3 

  

2. Подзаконови нормативни актове: 

2.1.Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на 

продукти за растителна защита  

2.2. Наредба № 3 за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, 

транспортиране и съхранението на продукти за растителна защита  

2.3. Наредба № 112 за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване 

на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители  

2.4. Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства 

от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности  

2.5. Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от 

пестициди във или върху храните  

2.6. Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на 

някои замърсители в храните. 

2.7. Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани 

субстанции и продукти във фуражите  

2.8. Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници  

2.9. Наредба № 21 от 23 ноември 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и 

контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни 

субстрати 

2.10. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 

чрез употребата им в земеделието  

2.11. Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от 

икономически важни вредители 

2.12. Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на 

растения и растителни продукти и тяхното означаване  

2.13. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България 

 

3. Други документи, необходими за проверката. 

 Контролен фиш за извършване на проверка за ефективността на извършвания официален 

контрол, където се отразяват всички констатации. 

 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла 

“Планиране – извършване – проверка – действие”. 

За целите на тази процедура се прилагат определенията посочени в  раздел IV от глава А 

„Обща част“на процедурата. Прилагат се също така определенията посочени в специфичните 

правни актове в сектор „Фуражи“, както и следните определения: 

1. "Продукти за растителна защита" са продукти по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

1107/2009. 

2. "Активни вещества" са вещества или микроорганизми по чл. 2, параграф 2 от Регламент 

(ЕО) 1107/2009. 
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3. „Генетично модифициран организъм” е организъм, с изключение на човешко същество, в 

който генетичният материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено чрез 

естествена рекомбинация (определението се съдържа  в Директива 2001/18/ЕС).  

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 2 

ОТ РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/625 

 

Оценка на ефективността на официалния контрол в сектор „Продукти за растителна защита и 

торове“ се извършва, както е разписано в раздел VIII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез: 

А.  Документална проверка. 

Изисква се наличие на документи за проверка на извършвания официален контрол върху 

пускането на пазара и употребата на ПРЗ и торовете в ОДБХ. В случаите на установени 

несъответствия или частични несъответствия се анализират причините довели до тях. Проверява 

се: 

1. Изпълнението на контролните дейности върху пускането на пазара на продукти за 

растителна защита и по специално: 

1.1.    Спазване и прилагане на процедурите за издаване на удостоверения за търговия с ПРЗ и 

преопаковане: 

1.1.1.  Досиета на фирмите, съдържащи документация за издаване на удостоверение; 

1.1.2.   Документи от извършени проверки в обектите; 

1.2.  Извършени инспекции на обекти за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и 

производство на ПРЗ. 

1.3.  Информация за неразрешени или фаршиви продукти за растителна защита, включително 

за незаконна търговия с продукти за растителна защита и резултатите от съответния контрол. 

1.4.  Взети проби от ПРЗ за анализ за съответствие по изпълнение на Националния план за 

контрол на пазара на ПРЗ, получени резултати (становища за съответствие/несъответствие). 

1.5.  Архивиране на документите от инспекции, на резултати от анализирани проби, 

констативни протоколи, дадени предписания, съставени актове за установяване на 

административно нарушение (АУАН). 
 

2.  Изпълнението на контролните дейности върху употребата на продукти за 

растителна защита и по специално: 

2.1. Спазване и прилагане на процедурата за контрол върху употребата на продукти за 

растителна защита от земеделски стопанин – документални в ОДБХ.  

2.2. Спазване и прилагане на процедурата за издаване разрешение за прилагане на ПРЗ чрез 

въздушно пръскане. 

2.3. Спазване и прилагане на процедурата за регистрация на земеделски стопани за 

интегрирано производство на растения и растителни продукти. 

2.4. Спазване и прилагане на процедурата за установяване на причините за подмор на пчели 

и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на 

растенията и Закона за пчеларството. 

2.5. Спазване и прилагане на процедурите за издаване на Становища на земеделски стопани 

по мерките за предотвратяване на безвъзмездна финансова помощ от програмата за развитие на 
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селските райони (2014-2020 година) - подадени заявления, извършени инспекции, издадени 

становища. 

2.6. Спазване и прилагане на процедурата за контрол на стопанствата за спазване на 

законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано 

съответствие, извършвани от Българска агенция по безопасност на храните. 

2.7. Изпълнение на програми за контрол на остатъци от пестициди при първично производство 

на растения и растителни продукти, предназначени за храна и за фураж и вземане на растителни 

проби за идентификация на употребени ПРЗ при производството на земеделски култури и 

програма за замърсители. 

2.8. Взети проби, получени резултати, последващи действия, предприети мерки. 

2.9. Участие в инспекции по подадени жалби и сигнали и в комисии с представители на ОД 

„Земеделие”. 
 

3.   Изпълнението на контролните дейности върху торовете, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати и по специално: 

3.1. Взети проби от торове, подобрители на почвата, биологично активните вещества и 

хранителните субстрати за установяване на съответствие, съгласно Национален план за контрол на 

торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, получени 

резултати (становища за съответствие/несъответствие). 

  3.2. Проведени обучения на земеделски стопани.  

3.3. Участия на служители от ОДБХ в проведени обучения от страна на ЦУ на БАБХ в 

страната или други, включително международни обучения и работни срещи. 

 

Б. Проверка на място: физическа проверка в съответната ОДБХ. 

   1. Спазване и прилагане на процедурите за инспекции на обекти за търговия с ПРЗ на 

територията на ОДБХ, подлежащи на контрол: 

1.1. Селскостопански аптеки  

1.2. Складове за търговия на ПРЗ  

1.3. Обекти за преопаковане на ПРЗ. 

1.4. Производствени бази 

2. Спазване и прилагане на процедурата за контрол върху употребата на продукти за 

растителна защита от земеделски стопанин  

2.1. Спазване общите принципи на интегрираното управление на вредителите 

2.2. Проверка на склад за съхранение на ПРЗ от земеделски стопанин 

2.3. Проверка на терен 

2.3.1. Употреба на ПРЗ с наземна техника 

2.3.2. Употреба на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане 

2.3.3. Употреба на ПРЗ при третиране на семена за посев 

2.3.4.  Употреба на ПРЗ при фумигация 

2.3.5.  Вземане на проби от растения и растителни продукти 

3.  Спазване и прилагане на процедурата за контрол на торове в местата за производство, 

опаковане и преопаковане, съхранение, пускане на пазара, търговия и предлагане на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати 
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4. Спазване и прилагане на процедурата на проверки за спазване Правилата на добрата 

земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

  В. Пробовземане - начини и методи на вземане на проби и/или протоколи/актове за вземане 

на проби, издадени протоколи от изпитване, планирани проби и тяхното изпълнение, съгласно 

заложените в регионалните планове за контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове, становища 

за установени несъответствия, предприети последващи действия и административнонаказателни 

мерки, обратна връзка. 

Г. Събиране на доказателствени средства – документални и материални доказателства,  

визуализация чрез снимки – заснемане с цел документиране на дадена (спорна) ситуация. 

 

VІ. РЕСУРСИ  

 

1. Персонал 

Проверката на ефективността на официалния контрол на продуктите за растителна защита и 

торове се извършва от експерт/и от отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове“, 

дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ или експерт от ГД ВОК, включени 

в комисията. Имената и длъжностите на експертите в комисията са определени със Заповед на 

изпълнителния директор на БАБХ или упълномощено от него лице по предложение на 

директора на ГД ВОК и съответните ресорни заместник изпълнителни директори на БАБХ. 

Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения посочени в раздел VII от глава 

А „Обща част“ на процедурата. 

Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на официалния 

контрол на продуктите за растителна защита и торовете, извършван от ОДБХ, зависят от: 

- компетентността на проверяващия; 

- личните качествата на проверяващия експерт (честност, откритост, дипломатичност, 

наблюдателност, възприемчивост, упоритост, решителност и др.); 

- способността да се прилагат знанията; 

- професионалния опит; 

- обучението на проверяващия; 

- опит от участие в проверки на ефективността на официалния контрол на фуражите.  

Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения в следните области: 

- принципи, процедури и методи на проверки; 

- система за управление на документи, на които е извършено позоваване;  

- европейско право и национално законодателство в областта на растителна защита. 

 

2.  Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка/инспекция 

на място в обект на територията на съответната ОДБХ 

2.1. Лични предпазни средства - латексови ръкавици; гумени ботуши.  

2.2. Документация, която експертът трябва да носи със себе си - Служебна карта; 

Заповед за командироване; Контролен фиш за извършване на проверка за ефективността на 

извършвания официален контрол. 

2.3. Комуникации - при извършване на проверката, експертите трябва да разполагат със 

служебен мобилен телефон за осъществяване на връзка с ЦУ на БАБХ и други компетентни 

органи. 
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2.4. Други - фотоапарат, канцеларски консумативи - химикалки, моливи, кламери, телбод, 

перманентен маркер, рулетка, др. 

 

VІІ. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

 

1. Обявява се обхватът на проверката/инспекцията.  

Инспекторът/ите и експертите се легитимира/т и съобщава/т основанието за 

проверката/инспекцията. При поискване от проверявания длъжностното/ите лице/а представя/ят 

копие от заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните 

или упълномощено от него лице за извършване на контрол на продукти за растителна защита и 

торове.  

Проверката/инспекцията се извършва при спазване на принципите, залегнали в Кодекса за 

поведението на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на 

служителите в БАБХ.  

2. При осъществяване на проверката се попълва контролен лист и се отразява съответната 

степен на изпълнение, съгласно определените критерии: 

Оценка 1 - несъответствие. 

Оценка 2 - частично несъответствие (констатации). 

Оценка 3 - съответствие. 

  

3. Методите за събиране на обективни доказателства са посочени в раздел ІX от глава А 

„Обща част“ на процедурата.  

Доказателствата от проверката трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на проверката, за да 

се направят констатациите. Констатациите от проверката може да показват съответствие или 

несъответствие с критериите на проверката. При съпоставяне с целите на проверката, 

констатациите от проверката могат да разкрият възможности за подобряване на системата. 

 

VІІI. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ. 

1. Контролният лист, който се попълва при проверката съдържа конкретни критерии за 

определяне на ефективността на официалния контрол върху продуктите за растителна защита и 

торовете, въз основа на които комисията дава количествена и качествена оценка. 

2. След приключване на документалната проверка и проверката на място за ефективността 

на извършвания официален контрол върху продуктите за растителна защита и торовете от 

инспекторите по Растителна защита към ОДБХ, проверяващата комисия, в зависимост от степента 

на изпълнение на определените критерии, изготвя „Фиш за несъответствие” (при поставена 

оценка 1) или „Фиш за забележка” (при поставена оценка 2), като посочва срок за 

отстраняване на несъответствията. 

3. Проверяващата комисия изготвя и цялостно заключение от проверката на ефективността 

на официалния контрол върху продуктите за растителна защита и торовете в ОДБХ – Бланка 

„Заключение от проверката на ефективността на официалния контрол”.  

Заключението следва да се основава на обективни доказателства и се оценяват в следните 

категории: 

 съществени несъответствия; 

 несъществени несъответствия; 
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 забележки. 

Заключението се основава на предварително определени индикатори за изпълнение и 

отразява съответствието с планираните цели, ефективността на изпълнение и дали планираните 

дейности са подходящи за постигането на заложените цели: 

 „извършва се ефективен контрол в съответствие със заложените цели” – 3 точки; 

 „необходимо е да се подобри ефективността на извършвания официален 

контрол в съответствие със заложените цели” – 2 точки;  

 „извършваният контрол не е ефективен и не съответства на заложените цели” – 

1 точка. 

Заключенията от проверката показват необходимостта от коригиращи, превантивни или 

подобряващи действия, когато това е приложимо. Такива действия се предприемат от съответната 

проверявана ОДБХ.  

Заключенията се предоставят на началника на отдел „Растителна защита” към ОДБХ и на 

инспекторите, чиято дейност попада в обхвата на проверката. 

 

 

ІХ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

Дата на 

издаване 
Версия 

Променени 

страници № 
Вид на промяната 

11.12.2018 г. 03 

№ 1, № 2 и  

№ 4 

 

В Раздели І и ІІ текста „чл. 8, параграф 3, буква а) 

от Регламент (ЕО) 882/2004“ се редактира с текста 

„чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета“ 

 03 № 2 

В Раздел ІІІ се добавя текста „Директива (ЕС) 

2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за 

изменение на Директива 2009/128/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на установяването на хармонизирани показатели за 

риска“ 

 03 № 3 

В Раздел ІІІ се добавя текста „Наредба № 5 от 9 

февруари 2015 г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в 

храните“ 

 03 № 4 

В Раздел V, точка А, подточка 2.4 текста „Спазване 

и прилагане на процедурата за издаване на 

разрешение за фумигация и обеззаразяване на 

площи, помещения и растителна продукция срещу 

вредители“ се редактира с текста „Спазване и 

прилагане на процедурата за установяване на 

причините за подмор на пчели и съставяне на 

актове за установяване на административни 

нарушения по Закона за защита на растенията и 

Закона за пчеларството“ 
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          Приложение  към Процедура с Код: СОП-ВОК 

            Версия: 02 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  

И ТОРОВЕТЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8, ПАРАГРАФ 3 

ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004  
 

 

ОДБХ гр. .................................................     

 

ОТДЕЛ: ............................................................................... 

 

Пореден номер на проверката на ефективност ..................                           дата ...........................           

 

Нормативна и 

документална 

база за 

проверка на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

 

 

 

1. Закон за защита на растенията. 

2. Закон за фуражите. 

3. Закон за пчеларството. 

4. Наредба № 104 от 22 август 2006г. за контрол върху предлагането на пазара и 

употребата на продукти за растителна защита (Обн. ДВ. бр. 81 от 2006 г.) 

5. Наредба № 3 за условията и реда за производство, пускане на пазара, 

търговия, преопаковане, транспортиране и съхранението на продукти за 

растителна защита  

6. Наредба № 112 за специфичните изисквания при извършване на фумигация и 

обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители  

7. Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и 

пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

8. Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на 

остатъци от пестициди във или върху храните  

9. Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните. 

10. Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации 

на нежелани субстанции и продукти във фуражите  

11. Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници  

12. Наредба № 21 от 23 ноември 2016 г. за условията и реда за регистрацията, 

етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично 

активни вещества и хранителни субстрати 

13. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието  

14. Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и 
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растителните продукти от икономически важни вредители 

15. Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и Съвета, относно 

торовете 

16. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 

2017 година 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, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) 

№ 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) 

№ 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на 

Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 

98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за 

отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 

91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО 

на Съвета 

17. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 

Република България 

18. Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, утвърдена от министъра на 

земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. 

19. Регионален план за контрол на пазара на продукти за растителна защита. 

20. Регионален план за контрол на употребата на ПРЗ. 

21. Заповеди на Министъра на земеделието и храните и Изпълнителния 

директор на БАБХ, относно прекратяване и удължаване срока на разрешаване 

на ПРЗ. 

22. Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за 

растителна защита, регистрираните торове и подобрители на почвата и 

публикуван в сайта на БАБХ. 

23. Списък на активните вещества, за които ЦЛХИК извършва анализ за  

съответствие. 

24. Списък на ПРЗ, за които фирмите с предмет на дейност преопаковане имат  

разрешение за производство на малки опаковки. 

Цел на 

проверката на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

Проверка на степента на съответствие на документацията, която се води в отдел 

„Растителна защита” и доколко и как се изпълняват поставените цели и задачи, 

заложени в Националните планове за контрол на пазара и контрол върху 

употребата на ПРЗ и торове, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона 

за защита на растенията и подзаконовата нормативна уредба.   

Обхват :  

ОДБХ гр. ……………………………………..... 

 

Отдел ..…………………………………............. 
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Проверяващ 

екип: 

(име и подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверявани 

лица: 

(име и подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присъствали 

по време на 

проверка на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

 (име и подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

І. Обща информация: 

Адрес: 

Тел.:                                Факс:  

  

Електронен  адрес: 

 

ІІ. Брой служители, опит и квалификация в дейността 

Име на служителя Квалификация Длъжност 

Опит в 

дейността 

(години) 
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     СПИСЪК НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

І. КОНТРОЛ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

1. Досиета на фирми с издадени удостоверения за търговия с ПРЗ и преопаковане  

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

2. Досиета на земеделски стопани 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

3. Национален план за контрол на пазара и Национален план за контрол върху употребата на ПРЗ за 

20.……..г. и за предходни години. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

4. Годишен регионален план за контрол на пазара и Годишен регионален план за контрол върху 

употребата на ПРЗ за 20..…….г. и за предходни години. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

5. Утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ процедури за контрол на пазара и контрол върху 

употребата на ПРЗ от земеделски стопани 
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Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

6. Регистър на съставените констативни протоколи, отразяващи резултатите от инспекциите при 

контрол на пазара и контрол върху употребата на продуктите за растителна защита, документи  

съдържащи информация за незаконна търговия с ПРЗ и употреба на неразрешени или фалшиви ПРЗ. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

7. Регистър на съставени актове за установяване на административно нарушение при контрол на 

пазара и контрол върху употребата на ПРЗ и издадени наказателни постановления. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

8. Дневник за подадените жалби и сигнали от граждани, търговци и организации и папка със 

съставените констативни протоколи и резултати от извършените проверки от инспекторите.  

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

9. Копия от протоколи за вземане на проби от ПРЗ за анализ, съпроводителни писма до ЦЛХИК, 

становища за установяване на съответствие на ПРЗ, документи за предприети последващи действия 

и издадени удостоверения за удължаване срока на годност на ПРЗ.  

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

10. Месечни справки и доклади от контролната дейност, обобщаващи резултатите от проведените 

проверки (планови, внезапни, по сигнал). 

 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

11. Регистър на издадените Становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 
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(2014 – 2020 г.) за 20…….г. и за предходни години. 

Констатации: 

 

1 2 3 

   

12. Регистър на издадените разрешения за въздушно пръскане и документи за издаване на 

разрешение за прилагане на ПРЗ от ЗС чрез въздушно пръскане в т.ч. заявление, предписание, 

декларация по чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗЗР и декларация по чл. 112 и чл. 4 от ЗЗР 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

13.  Годишни отчети 

Констатации: 

 

 

 

1 2 3 

   

14. Нормативни документи и методики, с които работи отдела 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

15. Списък на фирмите с предмет на дейност преопаковане на ПРЗ и ПРЗ за които имат разрешение 

за преопаковане. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

16. Национални контролни програми за остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и 

животински произход за 20……. г. от предходни години, утвърдена от изпълнителния директор на 

БАБХ. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

17. Копия от протоколи за вземане на листни проби за идентификация на употребените ПРЗ и 

растителни проби за остатъци от пестициди, съпроводителни писма, изпитвателни протоколи с 

резултати от анализите, документи за предприети последващи действия.  

Констатации: 
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1 2 3 

   

18. Национални контролни програми за замърсители в храни от растителен и животински произход 

за 20……. г. и за предходни години утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

19. Проверените дневници на земеделски стопани със записи за употребените ПРЗ и торове и записи 

за развитието на вредителите и за взети и анализирани проби от растения и растителни продукти, 

съгласно Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ.  

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

20. Регистър на лицата притежаващи сертификат по чл. 83 от ЗЗР 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

21. Досиета на инспекторите осъществяващи контрол на пазара и контрол върху употребата на ПРЗ и 

торове, съдържащо и копия от издадени удостоверения от преминали обучения на инспекторите. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

22. Констативни протоколи и доклади от проверките по кръстосано съответствие /ЗИУ 1 и ЗИУ 10/ 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

23. Информация и доклади относно случаи на предполагаеми отравяния, причинени от продукти за 

растителна защита. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 
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24. Документи от извършени проверки относно отравяне на пчелите и пчелните семейства, 

включващи констативни протоколи на Комисията, заключения на Комисията за причините за подмор 

на пчелите и протоколи за вземане на проби от растиения и растителни продукти. 

Констатации: 

 

 

 

1 2 3 

   

 

 

ІІ. КОНТРОЛ НА ТОРОВЕ 

 

1. Протоколи за вземане на проби от минерални торове и подобрители на почвата и изпитвателни 

протоколи, издадени от ЦЛХИК. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

2. Съхранена информация за торовете от внос – вид, количество, произход на тора (производител), 

фирма вносител. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

3. Констанивни протоколи и доклади от проверките за спазване Правилата на добрата земеделска 

практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

4. Констативни протоколи и доклади от проверките за контрол на торовете в местата на 

производство.  

Констатации 

 

 

1 2 3 

   

5. Констативни протоколи и доклади, отразяващи резултатите от инспекциите при контрол на 

торовете. 

Констатации: 
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1 2 3 

   

6. Съставени актове за установяване на административно нарушение при контрол на торовете и 

издадени наказателни постановления. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

7. Протоколите за вземане на средни проби от торове за анализ, съпроводителни писма до ЦЛХИК, 

становища за установяване на съответствие на торове и документи за предприети последващи 

действия. 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

   

 

 

 

 

ІІІ. ДОСИЕ НА ПЕРСОНАЛА (ЗА ВСЕКИ ИНСПЕКТОР): 

 

 

1. Автобиография (да, не)                                                               ........................... 

 

 

2. Длъжностна характеристика (да, не)                                       ........................... 

 

 

3. Функционална характеристика (да, не)                                  ........................... 

   

 

4. Личен работен план                                                                    ........................... 

 

 

5. Списък на допълнителните отговорности                              ........................... 

 

 

6. Органограма на организационната структура на отдела     ........................... 

 

 

7. Лист за обучения                                                                            ........................... 
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8. Декларация за конфиденциалност                                              ........................... 

 

Констатации: 

 

 

 

1 2 3 

   

 

 

ІV. ТЕХНИЧЕСКО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ: 

 

1. Офис 

Констатации: 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   

 

 

 Забележка 

1. Автомобил/и   

2. Телефон (да, не) – стационарен 

                                     - мобилен 

 

 

3. Факс (да, не) 

 

 

 

4. Компютърни системи (да, не, брой) 

 

 

5. Скенер (да, не, брой)  

 

6. Ксерокс – черно-бял (да, не) 

 

 

7. Ксерокс – цветен (да, не) 

 

 

8. Мултимедия (да, не) 

 

 

9. Лаптоп (да, не) 

 

 



 
 

 СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

 

Код: СОП-ВОК 

Версия: 03 

Стр.: 19 от 22 

Приложение № 5 

  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

 19 

 

 

 

ФИШ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

 

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорен за отстраняване на несъответствието: 

 

...................................................................................................................................................................... 
(име, подпис, дата) 

Срок за отстраняване на несъответствието: ...................................................................................... 

 

Извършил проверката:  ......................................................................................................................... 
(име и подпис) 

                                                                                                ..................................... 
                                                                                                                                                         (дата) 

ПРЕДПРИЕТИ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(име, подпис, дата) 

МОТИВИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                               
(име, подпис, дата) 

УСТАНОВЕНО ПРИ ПОВТОРНА ПРОВЕРКА: 

 

Извършил проверката:  .......................................................................                   ........................... 
                                                                  (име и подпис)                                                                     (дата) 
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ФИШ ЗА ЗАБЕЛЕЖКА 

 

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО: 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорен за отстраняване на несъответствието: 

 

...................................................................................................................................................................... 
(име, подпис, дата) 

Срок за отстраняване на несъответствието: ...................................................................................... 

 

Извършил проверката:  ....................................................................................................................... 
(име и подпис) 

                                                                                                 ........................................ 
                                                                                                                                                       (дата) 

ПРЕДПРИЕТИ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 
(име, подпис, дата) 

МОТИВИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

    

                                                                                               
(име, подпис, дата) 

УСТАНОВЕНО ПРИ ПОВТОРНА ПРОВЕРКА: 

 

 

 

 

 

 

 

Извършил проверката:  .......................................................................                   ............................. 
                                                                  (име и подпис)                                                                       (дата)                            
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и подпис на проверяваното лице/ лица: 

 

 

Име и подпис на експерта, отговорен за извършването на проверката на ефективността 

на  официалния контрол: 

 

 

 

Дата: 

 

 

Екземпляр от контролния лист за верификация е връчен на:  

 

................................................................................................................................................................ 
(име, длъжност) 

.................................                                                                                         ...................................... 
               (дата)                                                                                                                                                   (подпис) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОВТОРНА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и подпис на проверяваното лице/ лица: 

 

 

 

 

 

 

Име и подпис на експерта, отговорен за извършването на повторната проверка: 

 

 

 

Дата: 

 

 

Екземпляр от контролния лист за проверка е връчен на:  

  

................................................................................................................................................................... 
(име, длъжност) 

.................................                                                                                            ...................................... 
               (дата)                                                                                                                                                   (подпис) 

 



 

 
 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 
Версия: ................... 

Стр.: 1 от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

 

 

 

 

                                                        Приложение №6 към  Заповед № РД 11-524/20.02.2020 г. 

на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФИТОСАНИТАРНИЯ КОНТРОЛ НА 

РАСТЕНИЯТА, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Да се конкретизират отговорностите, правата, организационния процес и необходимата 

документация при дейностите, свързани с проверката на ефективността на фитосанитарния 

контрол в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ)  с цел осигуряване на 

проверка на съответствието с международното, общностното и национално законодателство, 

включително в съответствие с Единния многогодишния национален контролен план за 

храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на 

растенията (ЕМНКП) в областта на фитосанитариня контрол, да оцени процедурите, 

методологията и съответствието на националните обследвания за наличие на вредители; да 

оцени ситуацията и контрола върху основните вредители. 

Тази процедура се прилага от експерти на ГД ВОК, съвместно с експерти от дирекция 

“Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци” при Централно 

управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при провеждането на 

проверките на ефективността на официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за 

извършване на фитосанитарния контрол. 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА  

Отговорностите и правата са разписани в раздел V от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Планирането и честотата на оценка на ефективността на конртола  на централно ниво и 

изготвянето на годишната „Програма за извършване на проверки за ефективността на 

официалния контрол”, извършван от ОДБХ са разписани в раздел VI , глава А „Обща част“ 

на процедурата. 

Проверката сe извършва съвместно от експерти на дирекция „Растителна защита и контрол 

на качеството на пресни плодове и зеленчуци” и ГД ВОК, които са определени със Заповед 

на изпълнителния директор или упълномощено от него лице. Правилата са разписани в 

раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

    Съставил: 03.01.2020 г. 

Йорданка Паскалева 

            Главен експерт в дирекция 

РЗККППЗ 

 

Подпис:  

…………………. 

 Проверил: …..... 

 Анна Петрова         

Директор на дирекция 

РЗККППЗ 

 

Подпис: 

……………………….. 

Съгласувал:…….. 

Инж. агр. Николай 

Роснев 

Зам. изпълнителен 

директор на БАБХ 

Подпис: 

…………………… 

 

  Прилага се от: 

……………. 
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III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Актуално законодателство във областта на фитосанитарния контрол – международни 

стандарти, пряко приложимо право на ЕС и национално законодателство:  

1.1.За целите на тази процедура се прилагат общите релевантни актове съгласно Раздел III, 

глава А. „Обща част“ на процедурата, както и: 

1.2. Международна конвенция за растителна защита (Ратифицирана със закон, приет ХХХIХ 

Народно Събрание на 31 март 2005 година - ДВ, БР. 32 от 2005 година В сила за Република 

България от 2 октомври 2005 година); 

1.3. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 

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,  за  изменение  на  регламенти  

(ЕО)  №  999/2001,  (EО)  №  396/2005, (EО)  №  1069/2009,  (EО)  №  1107/2009,  (EС)  №  

1151/2012,  (ЕС)  №  652/2014,  (EС)  2016/429  и  (EС) 

2016/2031  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  регламенти  (EО)  №  1/2005  и  (EО)  

№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 

2008/120/EО на Съвета, и за  отмяна  на  регламенти  (EО)  №  854/2004  и  (EО)  №  882/2004  

на  Европейския  парламент  и  на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 

91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/ EО  на  Съвета  и  Решение  92/438/EИО  на  Съвета  

(Регламент  относно  официалния  контрол); 

1.4. Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 

година за  защитните  мерки  срещу  вредителите  по  растенията,  за  изменение  на  

регламенти  (EС) 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 

2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета ; 

1.5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 НА Комисията от 28 ноември 2019 година за 

установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на 

Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията  

1.6. Решения за спешни контролни мерки по вредители : 
 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година относно 

неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на 

Съюза на Anoplophora chinensis (Forster); 
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 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/893 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2015 

година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky); 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТАот 16 май 2012 година относно 

неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на 

Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix 

tuberis (Gentner); 

 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2007 година относно временни спешни 

мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на Общността на 

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; 

 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2002 година относно временни 

извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в 

Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2012 година относно 

мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на 

Pseudomonas syringae pv. аctinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2012 година по 

отношение на мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на 

рода Pomacea (Perry; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 март 2012 година за изменение 

на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат 

допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в 

Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/789 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2015 година 

относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella 

fastidiosa (Wells et al.) в Съюза; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2007/433 от 18 юни 2007 година 

относно временни спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и 

разпространението в границите на Общността на Gibberella circinata 

Niremberg&O’Donnell. 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1503 oтносно мерки за 

предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Aromia bungii; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1503 oтносно мерки за 

предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Spodoptera frugiperda; 

 
1.7. Решения за спешни контролни мерки при внос 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2011 годиназа 

разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу 

разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на 

Египет; 
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 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1137/EC относно надзора, 

фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен материал, 

използван при транспорта на стоки с произход от някои терти държави  ( Беларус и 

Китай) 

2.  Закон за защита на растенията, Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.; 

3. Наредба № 11 от 15.07.2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, 

растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и 

селекция; 

4. Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол; 

5. Наредба № 11 от 11 април 2001 г. за борба с бактериалното гниене по 

картофите,причинявано от бактерията Ralstonia solanacearum/ Smith/ Yabuuchi et all] 

6. Наредба № 17 от 3 юни 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди; 

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за борба срещу пръстеновидното 

гниене по картофите, причинявано от Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. - въвежда Директива 93/85/ЕС, Обн. ДВ. 

бр.62 от 13 юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 януари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 8 септември 

2006 г.; 

8. Наредба № 20 от 2 юли 2001г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата 

от Synchytrium endobioticum (Schilb.) - въвежда Директива 69/464/ЕЕС; 

9. Наредба № 58 от 09 май 2006 г. За борба с калифорнийската щитоносна въшка / 

Qadrispidiotus perniciosus comst.] 

 

10. Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети 

страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от 

определените за въвеждане на територията на европейската общност; 

 

11.  Методическо ръководство и документация за фитосанитарния контрол, утвърдено със 

Заповед № РД 11-1393/24.08.2015 г.на изпълнителния директор на БАБХ 

12. Програма за прилагане на изискванията на международен стандарт за фитосанитарни 

мерки 15 / МСФМ 15/ от 2011г. ; 

13. Програми за мониторинг на карантинни вредители по: картофи, овощни, лозя, 

декоративни, горски, ягоди и малини, зеленчукови в-ве и за определени вредители – 

http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
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Phytophtora ramorum, Xylella fastidiosa, , Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, утвърдени със 

заповеди на изпълнителния директор на БАБХ; 

 

14. Календарен план за наблюдение на растения и растителни продукти за карантинни 

вредители, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ; 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла 

“Планиране – извършване – проверка – действие”. 

За целите на тази процедура се прилат определенията посочени в  раздел IV от глава А 

„Обща част“ на процедурата. 

Прилагат се също така определенията посочени в МСФМ 5 и национални правни актове 

относно фитосанитарния контрол. 

 

V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С  

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И РЕГЛАМЕНТ 

(ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

Оценка на ефективността на фитосанитарния контрол се извършва, както е разписано в 

раздел VIII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

1.                        Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез: 

 

1.Документална проверка 

Изисква се наличие на документи за проверка на извършвания фитосанитарен контрол, 

регистри, дневници, инспекционни доклади, протоколи за взимане на проби, предписания, 

актове и др., записи от официални проверки, дневници и документи по процедури. 

Проверката включва съответствие с процедурите на Методическо ръководство и 

документация за фитосанитарния контрол при: 

 1.1. Регистрация в официален регистър за фитосанитарен контрол на ОДБХ , на лицата по 

чл. 32 от Наредба № 8 от 27 февруари 2015 година за фитосанитарния контрол. Регистрация 

на места за фитосанитарни проверки за идентичност и растително здраве, съгласно Наредба 

№ 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки , регистрации на обекти по Програма за 

прилагане на изискванията на международен стандарт за фитосанитарни мерки 15: 

 регистър 

 досиета на регистрираните лица , места и обекти 

 документи от официални проверки при внос съгласно Наредба № 68 от 16 май 2006 г. 

 документи от официални проверки при износ и реекспорт, инспекции , издаване на 

сертификати 

1.2. Фитосанитарен контрол при производство и движение на растения и растителни 

продукти: 

 издаване на растителни паспорти и заменени паспорти, и заплащане на услугата; 

 съхраняване на данни, дневници; 
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1.3. Наблюдения и обследвания за карантинни вредители и по решения за спешни мерки, 

съгласно Мониторингови програми за вредители: 

 годишен план за наблюдения,  периоди, пропорционалност на пробовземане; 

 записване на данни за наблюденията, инспекционни доклади, протоколи за проби, 

защита от пренасяне на зараза при транспортиране, резултати от лаборатории; 

 докладване за наблюдения за вредители , към национални докладчици , към ЦУ на 

БАБХ; 

1.4. При установяване на зараза от карантинни вредители: 

 досие на огнище 

 мерки по план за действие в случай на огнище 

 докладване 

1.5. Осигуреност и квалификация на административния капацитет за фитосанитарен контрол; 

1.6. Техническа осигуреност на персонала за фитосанитарен контрол-транспорт, апаратура, 

материали. 

 

2.Физическа проверка, за изпълнение на процедурите от фитосанитарните инспектори на 

място при провеждане на  фитосанитарен контрол: 

2.1. издаване на документи 

2.2. взимане на проби 

2.3. определяне на такси за услуги 

 

3. Събиране на доказателствени средства – документални и материални доказателства, 

визуализация чрез снимки – заснемане, с цел документиране на дадена (спорна) ситуация. 

 

VІ. РЕСУРСИ 

 

1.Персонал 

Проверката на ефективността на фитосанитарния контрол  се извършва от експерт/и от 

дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ и/ 

или инспектори от ОДБХ  с доказана квалификация в областта на фитосанитарния контрол, и 

експерт от ГД ВОК, включени в комисията. Имената и длъжностите на експертите в 

комисията са определени със Заповед на ИД на БАБХ или упълномощено от него лице по 

предложение на директора на ГД ВОК и съответните ресорни заместник изпълнителни 

директори на БАБХ. Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения 

посочени в раздел VII от глава А „Обща част“ на процедурата. 

Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на 

фитосанитарния контрол, извършван от ОДБХ, зависят от: 

- компетентността на проверяващия; 

- личните качествата на проверяващия експерт (честност, откритост, дипломатичност, 

наблюдателност, решителност и др.); 

- способността да се прилагат знанията; 

- професионалния опит; 
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- обучението на проверяващия; 

- опит от участие в проверки на ефективността на фитосанитарния контрол.  

Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения в следните области: 

- принципи, процедури и методи на проверки; 

- система за управление на документи, на които е извършено позоваване;  

- европейско право и национално законодателство в областта на фитосанитарния контрол. 

 

2.Инструментариум, екипировка 

 

2.1. Лични предпазни средства - латексови ръкавици; гумени ботуши.  

2.2. Документация, която експертът трябва да носи със себе си - Служебна карта; Заповед 

за командироване; Контролен фиш за извършване на проверка за ефективността на 

извършвания официален контрол. 

2.3. Комуникации - при извършване на проверката, експертите трябва да разполагат със 

служебен мобилен телефон за осъществяване на връзка с ЦУ на БАБХ и други компетентни 

органи. 

2.4. Други - фотоаппарат, канцеларски консумативи - химикалки, моливи, кламери, телбод, 

перманентен маркер, рулетка, др. 

3. Ред за извършване на  проверката 

 

VІІ. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА 

 

1. Проверката се извършва, съгласно утвърдената процедура за проверка на фитосанитарния 

контрол на растения, растителни продукти и други обекти в ОДБХ. Попълва се 

контролния лист и се отразява съответната степен на изпълнение, съгласно определените 

критерии: 

Оценка 1 - несъответствие. 

Оценка 2 - частично несъответствие (констатации). 

Оценка 3 - съответствие. 

 

VІІ. ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ 

 

Броят на проверките в ОДБХ, където да се извършат проверките за ефективността на 

фитосанитарния контрол, се определя на основа на анализа и оценката на риска, резултати от 

предходни години. Разпределението на проверките по ОДБХ и периода на тяхното 

провеждане се включва в програма на дирекция „Растителна защита и контрол” за 

съответната година  за извършване на проверки на ефективността в ОДБХ.  

 

VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ. 
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1. Контролният лист, който се попълва при проверката съдържа конкретни критерии за 

определяне на ефективността на фитосанитарния контрол, въз основа на които одиторския 

екип дава количествена и качествена оценка. 

2. След приключване на документалната проверка и проверката на място за 

ефективността на извършвания официален контрол върху продуктите за растителна защита и 

торовете от инспекторите по Растителна защита към ОДБХ, проверяващия екип, в 

зависимост от степента на изпълнение на определените критерии, изготвя „Фиш за 

несъответствие” (при поставена оценка 1) или „Фиш за забележка” (при поставена 

оценка 2), като посочва срок за отстраняване на несъответствията. 

 

3. Екипът изготвя и цялостно заключение от проверката на ефективността на 

фитосанитарния контрол в ОДБХ – Бланка „Заключение от проверката на ефективността на 

официалния контрол”.  

Заключението следва да се основава на обективни доказателства и се оценяват в 

следните категории: 

 съществени несъответствия; 

 несъществени несъответствия; 

 забележки. 

Заключението се основава на предварително определени индикатори за изпълнение и 

отразява съответствието с планираните цели, ефективността на изпълнение и дали 

планираните дейности са подходящи за постигането на заложените цели: 

 „извършва се ефективен контрол в съответствие със заложените цели” – 3 

точки; 

 „необходимо е да се подобри ефективността на извършвания контрол в 

съответствие със заложените цели” – 2 точки;  

 „извършваният контрол не е ефективен и не съответства на заложените 

цели” – 1 точка. 

Заключенията от проверката показват необходимостта от коригиращи, превантивни 

или подобряващи действия, когато това е приложимо. Такива действия се предприемат от 

съответната проверявана ОДБХ.  

Заключенията се предоставят на Директора на ОДБХ и началника на отдел 

„Растителна защита”/ «Контрол храни» към ОДБХ.  

В срок до 25 (двадесет и пет) работни дни след приключване на проверката на 

ефективността на официалния контрол одиторския екип изготвя писмен доклад, който се 

подписва от екипа експерти, извършили проверката. 
 

Докладът съдържа минимум: 

1. Цел на проверката; 

2. Обхват на проверката; 

3. Законово основание; 

4. Описание на проверката; 

5. Констатации; 
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6. Анализ; 

7. Заключения и препоръки. 

Докладът се адресира и изпраща до: 

 заместник изпълнителния директор на БАБХ, който отговаря за съответния 

ресор; 

 директора на дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на 

пресни плодове и зеленчуци”; 

 директора на проверяваната структура - ОДБХ. 

 

 

Директорът на проверяваната структура в срок до един месец от получаването на 

доклада предоставя информация до ззаместник изпълнителния директор на БАБХ, който 

отговаря за съответния ресор с копие до  дирекция РЗКККППЗ, ЦУ на БАБХ за предприетите 

коригиращи действия по направените препоръки със срокове за изпълнението им. 

 

 

ІХ. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРЕДПРИЕТИ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

 

     1.  Изготвен Доклад от началник отдел „Растителна защита” на съответната ОДБХ до 

директора на дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресните плодове и 

зеленчуци” в ЦУ на БАБХ, с копие до директора на ОДБХ. 

      или 

2. Повторна проверка - одиторския екип попълва Заключение от повторна проверка на 

ефективността на официалния контрол 
 

 

Х. АРХИВИРАНЕ  

 

Утвърденият план, бланките, попълнени при извършването на проверката, направеното 

заключение и фишовете се архивират. 

 

 

ХІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

Дата на 

издаване 
Версия 

Променени 

страници № 
Вид на промяната 
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Приложение към Процедура с Код: СОП ФСК -01 

            Версия: 02 

 

 
 

 

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ  
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФИТОСАНИТАРНИЯ КОНТРОЛ 

ОДБХ гр. .................................................     

 

 

ОТДЕЛ: ............................................................................... 

Пореден номер на проверката на ефективност ..................                           дата ...........................
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Нормативна и 

документална 

база за 

проверка на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

 

 

 

1.Международна конвенция за растителна защита (Ратифицирана със 

закон, приет ХХХIХ Народно Събрание на 31 март 2005 година - ДВ, БР. 

32 от 2005 година В сила за Република България от 2 октомври 2005 

година); 

 

2. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 

март 2017 година; 

 

3. Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския Парламент и на Съвета от 

26 октомври 2016 година; 

 

 

4. Закон за защита на растенията, Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.; 

5. Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол; 

6. Методическо ръководство и документация за фитосанитарния контрол, 

утвърдено със Заповед № РД 11-1393/24.08.2015 г.на изпълнителния 

директор на БАБХ 

7. Програма за прилагане на изискванията на международен стандарт за 

фитосанитарни мерки 15 / МСФМ 15/ от 2011г. ; 

8. Програми за мониторинг на карантинни вредители по: картофи, 

овощни, лозя, декоративни, горски, ягоди и малини, зеленчукови в-ве и за 

определени вредители – Phytophtora ramorum, Xylella fastidiosa, 

Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, утвърдени със заповеди на 

изпълнителния директор на БАБХ; 

 

8.КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАСТЕНИЯ И 

РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ, утвърден 

със заповед на изпълнителния директор на БАБХ; 
 

Цел на 

проверката на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

Проверка на степента на съответствие на документацията и 

документооборот по отношение дейността на фитосанитарния контрол 

съгласно Методическо ръководство и документация за фитосанитарния 

контрол  във връзка с прилагане на Наредба № 8 за ФСК и разпоредбите 

на Закона за защита на растенията и подзаконовата нормативна уредба.   
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Обхват : 

 

ОДБХ гр. ……………………………………..... 

 

Отдел ..…………………………………............. 

Проверяващ 

екип: 

(име и подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверявани 

лица: 

(име и подпис) 

 

 

 

 

 

Присъствали 

по време на 

проверка на 

ефективността 

на официален 

контрол: 

 (име и подпис) 

 

 

 

І. Обща информация: 

 

Адрес: 

 

Тел.:                                                                      Електронен  адрес: 

 

 

ІІ. Брой служители, опит и квалификация в дейността 

Име на служителя Квалификация Длъжност 

Опит в 

дейността 

(години) 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, СГРАДЕН ФОНД И ОБОРУДВАНЕ 
 

І. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
/налична документация / 

1.1. Международна конвенция за растителна защита (Ратифицирана със закон, приет 

ХХХIХ Народно Събрание на 31 март 2005 година - ДВ, БР. 32 от 2005 година В сила за 

Република България от 2 октомври 2005 година); 

  

1.2. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март 2017 

година 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,  за  

изменение  на  регламенти  (ЕО)  №  999/2001,  (EО)  №  396/2005, (EО)  №  1069/2009,  

(EО)  №  1107/2009,  (EС)  №  1151/2012,  (ЕС)  №  652/2014,  (EС)  2016/429  и  (EС) 

2016/2031  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  регламенти  (EО)  №  1/2005  и  

(EО)  № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 

2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за  отмяна  на  регламенти  (EО)  №  854/2004  и  

(EО)  №  882/2004  на  Европейския  парламент  и  на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 

89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/ EО  на  Съвета  и  

Решение  92/438/EИО  на  Съвета  (Регламент  относно  официалния  контрол); 

1.3. Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 

2016 година за  защитните  мерки  срещу  вредителите  по  растенията,  за  изменение  на  

регламенти  (EС) 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 

98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета ; 

    1.4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 НА Комисията от 28 ноември 2019 година за 

установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на 

Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по 

растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията  

 

1.5. Решения за спешни контролни мерки по вредители : 
 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година относно 

неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в 

рамките на Съюза на Anoplophora chinensis (Forster); 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/893 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2015 

година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в 

Съюза на Anoplophora glabripennis (Motschulsky); 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТАот 16 май 2012 година относно 
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неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в 

рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix 

subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner); 

 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2007 година относно временни спешни 

мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на 

Общността на Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; 

 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2002 година относно временни 

извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и 

разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man 

in 't Veld sp. nov.; 
 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2012 година 

относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките 

на Съюза на Pseudomonas syringae pv. аctinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, 

Tsuyumu & Goto; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2012 година по 

отношение на мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в 

Съюза на рода Pomacea (Perry); 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 март 2012 година за 

изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки 

временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата 

дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е 

известно, че заболяването не се среща; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/789 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2015 

година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на 

Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза; 

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1503 oтносно мерки за   

предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Aromia bungii; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1503 oтносно мерки за 

предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Spodoptera 

frugiperda; 
 
1.4. Решения за спешни контролни мерки при внос 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2011 годиназа 

разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу 

разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на 

Египет; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2013 

годинаотносно надзора, фитосанитарните проверки и мерките по отношение на 

дървения опаковъчен материал, действително използван при транспорта на 

определени стоки с произход от Китай; 
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 РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 1998 година относно разрешаване на 

държавите-членки временно да предприемат спешни мерки срещу 

разпространяването на Thrips palmi Karny по отношение на Тайланд; 

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2018/1137/EC относно надзора, 

фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен 

материал, използван при транспорта на стоки с произход от някои терти държави  ( 

Беларус и Китай) 

 Решения за дерогации 

 

2. Закон за защита на растенията, Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.; 

3. Наредба № 11 от 15.07.2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, 

растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и 

селекция; 

4. Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол; 

5. Наредба № 11 от 11 април 2001 г. за борба с бактериалното гниене по 

картофите,причинявано от бактерията Ralstonia solanacearum/ Smith/ Yabuuchi et all] 

6. Наредба № 17 от 3 юни 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди; 

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за борба срещу пръстеновидното 

гниене по картофите, причинявано от Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. - въвежда Директива 93/85/ЕС, Обн. ДВ. 

бр.62 от 13 юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 януари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 8 септември 

2006 г.; 

8. Наредба № 20 от 2 юли 2001г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата 

от Synchytrium endobioticum (Schilb.) - въвежда Директива 69/464/ЕЕС; 

9. Наредба № 58 от 09 май 2006 г. За борба с калифорнийската щитоносна въшка / 

Qadrispidiotus perniciosus comst./ 

 

10.Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни 

растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените 

за въвеждане на територията на европейската общност; 

 

11. Методическо ръководство и документация за фитосанитарния контрол, утвърдено със 

Заповед № РД 11-1393/24.08.2015 г.на изпълнителния директор на БАБХ 

12. Програма за прилагане на изискванията на международен стандарт за фитосанитарни 

http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
http://www.nsrz.government.bg/?module=normative&action=display&norm_id=107&PHPSESSID=1c10a9f0e35cd9a4499c8cde7f4dd954
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мерки 15 / МСФМ 15/ от 2011г. ; 

13. Програми за мониторинг на карантинни вредители по: картофи, овощни, лозя, 

декоративни, горски, ягоди и малини, зеленчукови в-ве и за определени вредители – 

Phytophtora ramorum, Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, утвърдени със 

заповеди на изпълнителния директор на БАБХ; 

 
14. Календарен план за наблюдение на растения и растителни продукти за карантинни 

вредители, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ; 
 

 

 

15. „ Програми за  мониторинг на карантинни вредители ” разработени от ЦЛКР 

за текушата година по : 

 картофи, овощни, лозя, декоративни, горски, ягоди и малини, зеленчукови в-ве и за 

определени вредители – Phytophtora ramorum, Xylella fastidiosa,  Pseudomonas syringae 

pv. Actinidiae, утвърдени със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ; 

 

Констатации: 

Доказателства за дейността по мониторинговите програми 

 

 

 

 

1 2 3 

   

 

 

16. Мониторинги и доклади от  предишни години 

Констатации: 

 

1 2 3 

   

 

 

17. Решения на ЕК за предприемане на спешни мерки ..... 

Констатации: 

 

1 2 3 

   

 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.17: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
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18. Годишни отчети от последните 5 години и електронен носител 

Констатации: 

 

1 2 3 

   

 

 

19. Протоколи от оперативки, вътрешни обучения, срещи с производители, план за 

работа месечен, план за проби,   

Констатации: 

 

1 2 3 

   

 

20. Работни планове на ОДБХ за текущата година 

Констатации: 

 

        

Констатации и оценка по т. І: 

 

 

1 2 3 

   

 

 

 

ІІ. ДОКУМЕНТОБОРОТ 
 

1. Официален регистар вкл. Електронен вариант   Приложение 1 от Методиката -  

Констатации: 

Копие – електронно  

Бр. рег. Производители - ......................................... 

Реално действащи 2019 г.......................................... 

 

1.2. Производители / събиращи или разделящи партиди  /  

Констатации: 

брой 

 

1.3. вносители   

Констатации: 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.18: от 27 
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 брой 

 

1.4. Регистрирани магазини, центрове ,тържища, складове, пазари  

Констатации: 

 брой 

 

 

1 2 3 

 

 

1. ДОСИЕТА на всички регистрирани – бр. на регистрираните / от т. 2,3, и 4/, 

Копия от документи проверка на : 

До 20 регистрирани производители ……, - 5 бр. на всеки 4 ти производител с начален № 

……………/ определяя се от одитора / 

До 50 рег. произв. – 5 бр. всеки 10 ти регистриран с начало № …………. 

До 100 рег. произв. – 10 бр. всеки 10 ти регистриран с начало № ……… 

Над 100 рег. произв. – 15 бр. , с № ….., № ……  , по решение на одитиращия 

 

Водене на регистъра/ хартиен и електронен формат / 

Процедура за регистрация по методическо ръководство 

Констатации: 

 

1 2 3 

 

ПРОВЕРКА НА ДОСИЕ  – 

 Заявление за регистрация / актуализация 

 Деклариране на производството . 

 Документ за произход на материала / ФС паспорт  / 

 Инспекционни доклади  

 Протоколи за взети проби 

 Резултати от ЦЛКР, 

 Резултати от рег. лаборатория  

 Заявления за извършване на ФСИнспекция и издаване на ФС Паспорт, 

       дати, основание за издаване 

 Издадени ФСП / копие от дневника за ФСП. 

 Заявления за издаване на сменени паспорти, копие от сменения паспорт и стария 

паспорт – в досието 

Констатации: 

 

1 2 3 

 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.19: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 
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2. Дневник за издадените ФСП  / за период от две години преди проверката 

Констатации: 

 

1 2 3 

 

ВНОС –ОДБХ  

1. вносители  

Констатации: 

 брой 

 

1 2 3 

 

 

 2. Уведомления за внос: 

копия от документи: 

до 10 бр. всяко трето уведомление 

до 50 бр. всяко 7 – мо. 

 

Заявление  

Искане за предварително плащане 

УВ 

Фактура 

 

получени: 

копия - 

изпратени: 

копия, 

 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

 

 

 

III.НОТИФИКАЦИИ / досие / - брой - 

Забележка: 

Доказателствен материал: 

Снимки 

Писмо от ЦЛКР 

Резултат от рег. лаборатория 

Предписание  



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.20: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 
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Контрол за изпълнение на предписанието – протоколи за преглед  

Акт за унищожаване 

 

Др. 

 

1 2 3 

 

 

 

 

ФСК  НА МЯСТОТО НА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОКАТА / Наредба 68/ –  ОДБХ , 

регистрирани складове – досиета  

 

 

1.Дневник-внос 

копие от дневника – начало - край 

 

Констатации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Досие на стоката или вносителя. 

Копия от документи по вноса: 

До 10 бр. – всеки 3 ти 

До 100 бр. - всеки 10 ти внос 

 

 

Над 100 бр. всеки 10 ти внос 

 УВ 

 РЗ документ 

 Протокол за взета проба или ако не е взета на ГКПП . 

 Резултат от анализа в ЦЛКР – писмо 

 Резултат от Регионална лаборатория – има ли го в дневника за анализи на лабораторията? 

 Приключен РЗ документ  и издаден ФСПаспорт –основание за издаване? 

 Регистър на ФСП 

 Как се съхраняват РЗ документи от ГКПП 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.21: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
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Констатации: 

 

 

 

 

1 2 3 

 

 

ИЗНОС – ОДБХ  

1.Дневник-износ 

Констатации: 

 

 

Общ брой партиди: 

 

1. Досие - износ 

Заявление за ФС преглед  и издаване на ФСС 

Проверка на изискванията на страната -вносител 

Инспекционен доклад 

Протокол за взета проба / ако е приложимо/ 

Втори оригинален екземпляр на ФСС- попълване на атрибути,   

Документ от официален орган на ЕС при  произход , различен от мястото на издаване, 

определяне на цена,  

Фактура Протокол за взета проба и анализ 

 

Копия от всички документи по износа: 

до 100 ФСС –  5 бр.  

До 500 – 10 бр. 

До 1000 – 10 бр.  

На всеки 100 – тен износ, с начало от № ……………определяя се от одитирашия. 

Записи в регистъра – начало  -  край 

Заявление 

Проба 

Анализ , резултат 

ФСС 

Фактура 

 

Констатации: 

 

 

1 2 3 

 

 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.22: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 

КОНТРОЛ 

ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 
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РЕЕКСПОРТ 

Заявление, Копие от оригинален ФСС, Фактура, Дневник. 

Копия от документите по реекспорта: 

До 10 реекспорта  - всеки 3 ти от регистъра 

До 100 - всеки 10 ти. 

 Записи на регистъра : начало –край 

 Молба 

 ФСС за реекспорт 

 ФСС от страна на произхода  

 Фактура 

 

Констатации: 

 

1 2 3 

 

 ЛАБОРАТОРИЯ / регионална, отдел, офис / 

1. Инвентаризационен списък на оборудването 

Забележка: 

 

2. Данни за лабораторията, която извършва анализ за растително здраве. Извършвани 

анализи / метод /. Брой извършени анализи. Брой здравни анализи. 

Констатации: 

 

1 2 3 

   

 

СГРАДЕН ФОНД 

1. Офис 

Забележка: 

 

2. ЛАБОРАТОРИЯ 

Забележка: 

 

3. Склад за проби 

Забележка: 

 

 

4. Санитарен възел (баня, тоалетна) 

Забележка: 

 

5. Друго оборудване (видове) 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.23: от 27 

 ПРОЦЕДУРА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА  

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ 
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Констатации: 

 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

ІІІ. ДОСИЕ НА ПЕРСОНАЛА (ЗА ВСЕКИ ИНСПЕКТОР): 

 

 

 

 

1. Документ за образование (да, не)                                                               ........................... 

 

1.1 Допълнителна  квалификация 

 

2. Длъжностна характеристика за ФСК (да, не)                                       ........................... 

 

 

3. Функционална характеристика (да, не)                                  ........................... 

   

 

4. Личен работен план                                                                    ........................... 

 

 

5. Списък на допълнителните отговорности                              ........................... 

 

 

6. Органограма на организационната структура на отдела     ........................... 

 

 

7. Документи  за преминати обучения                                                                            

........................... 

   

 

Констатации: 

 

 

 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  
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1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ТЕХНИЧЕСКО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ: 

 

1. Офис 

 

Констатации: 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   

 

 

 

 Забележка 

1. Автомобил/и   

2. Телефон (да, не) – стационарен 

                                     - мобилен 

 

 

3. Компютърни системи (да, не, брой) 

 

 

4. Скенер (да, не, брой)  

 

5. Ксерокс – черно-бял (да, не) 

 

 

6. Ксерокс – цветен (да, не) 

 

 

7. Мултимедия (да, не) 

 

 

8. Лаптоп (да, не)  



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

КОД: СОП-ВОК-ОЗ 

Версия:..................  

Стр.25: от 27 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИШ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

 

ОПИСАНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО: 

 

 

Отговорен за отстраняване на несъответствието: 

 

...................................................................................................................................................................... 
(име, подпис, дата) 

Срок за отстраняване на несъответствието: ...................................................................................... 

 

Извършил проверката:  ......................................................................................................................... 
(име и подпис) 

                                                                                                ..................................... 
                                                                                                                                                         (дата) 

ПРЕДПРИЕТИ КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ: 

 

 

 
(име, подпис, дата) 

МОТИВИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

 

 

 

    

                                                                                               
(име, подпис, дата) 

УСТАНОВЕНО ПРИ ПОВТОРНА ПРОВЕРКА: 

 

Извършил проверката:  .......................................................................                   ........................... 
                                                                  (име и подпис)                                                                     (дата) 

 

  

Име и подпис на проверяваното лице/ лица: 

 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 
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Име и подпис на експерта, отговорен за извършването на проверката на ефективността 

на  фитосанитарния  контрол: 

 

Дата: 
 

 

 

Екземпляр от контролния лист за верификация е връчен на:  

……………………………………………………………..           (име, длъжност) 

 
 

 

…………………………                                                                                                      …………………………  

Дата:                                                                                                                                        Подпис: 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОВТОРНА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА ФИТОСАНИТАРНИЯ КОНТРОЛ 
 

 

 

 

 

Име и подпис на проверяваното лице/ лица: 

 

 

 

Име и подпис на експерта, отговорен за извършването на повторната проверка: 

 

 

 

Дата: 

 

 

Екземпляр от контролния лист за проверка е връчен на:  

  

................................................................................................................................................................... 
(име, длъжност) 



 

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 
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Версия:..................  
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.................................                                                                                            ...................................... 
               (дата)                                                                                                                                                   (подпис) 

 


