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1. Процедура за изготвяне на тригодишна програма за одити. 

Насоки за извършване на одити на официалния контрол са дадени в одобрената от 

изпълнителния директор Процедура за одити на официалния контрол в БАБХ” и в              

БДС EN ISO 19011:2018 „Указания за одит на системи за управление на качеството и/или 

за управление на околната среда”. В процедурата е посочено, че процесът на одит следва 

да бъде един прозрачен процес на планиране, да сформира част от одитна програма, която 

да обхване адекватно всички области на дейност и всички свързани с това компетентни 

органи в рамките на секторите, включени в Регламент (ЕС) 2017/625, въз основа на риска, 

през период, който не надвишава пет години. По този начин този период на планиране е 

регламентиран и в чл. 18, ал. 2, т. 18 на Устройствения правилник на БАБХ (публ. ДВ бр. 

90/2020 г.) в сила от 01.11.2020 г. 

Процесът на планиране и управление на програмата за одити е регламентиран като 

съществен елемент също и в и БДС EN ISO 19011:2018 „Указания за одит на системи за 

управление на качеството и/или за управление на околната среда”.  В процеса на 

планиране на одитите на официалния контрол се ползват и насоките на изработения в 

рамките на работната група на Националните одитни системи „Планиране на одитите на 

официалните системи за контрол на основата на риска”. 

В одобрената от изпълнителния директор Процедура за одити на официалния 

контрол в БАБХ, версия 01, в раздел V „Организация на одтния процес”  в т. 1 е описан 

процесът на изготвяне на програмата за одити. Посочено е, че Програмата трябва да 

обхваща адекватно всички одитни зони и всички свързани с това компетентни органи в 

рамките на секторите, включени в Регламент (ЕС) 2017/625 при подходяща честота, въз 

основа на риска, през период, който не надвишава пет години. Програмата трябва да 

покрива и всички нива на йерархията при компетентния орган. Програмата се изработва 

на база оценка на риска за всяка една област на дейност на официалния контрол и се цели 

постигне на баланс между изискването за период, който не надвишава 5 години. В БАБХ е 

въведена практика и се изготвя  тригодишна програма, с която се цели да се покрият 

всички нива от йерархията на компетентния орган по всички области на дейност и 

изискването честотата на одитиране да е основана на оценката на риска. Тригодишният 

период е синхронизиран и с периода на изготвяне на Многогодишния национален 

контролен план (МНКП).  

При изготвянето на Програмата се вземат предвид: 

 Компетентностите на одиторите и техническите експерти в БАБХ; 
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 Новости или промени в законодателството и нормативната база, касаеща 

компетентния орган; 

 Промени в структурата на компетентния орган; 

 Преглед на Годишния доклад за изпълнението на МНКП; 

 Преглед на докладите за изпълнението на Програмата за одити на официалния 

контрол; 

 Преглед на докладите от извършената верификация на официалния контрол; 

 Преглед на доклади от проведени мисии на ЕК;  

 Предвидените финансови средства в бюджета за изпълнението й.  

Настоящата програма се изготвя в отдел ООК в главна дирекция ВОК, обсъжда се с 

дирекциите от специализираната администрация и се одобрява от изпълнителния 

директор. 

Програмата е публична и е достъпна на интернет страницата на БАБХ. 

1.1. Сектори, включени в Регламент (ЕС) 2017/625: здраве на растенията и 

продукти за растителна защита, здравеопазване на животните и хуманно 

отношение към животните, храни, фуражи и странични животински 

продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от 

човека.  

1.2. Области на дейност:  

С одитния процес са обхванати следните области на дейност на официалния контрол, 

които сформират  одитната вселена: 

1.2.1. Здраве на растенията; 

1.2.2. Официален контрол, употребата и пускането на пазара на продукти за 

растителна защита и торове; 

1.2.3. Официален контрол при производство, търговия и пускане на пазара на 

фуражи; 

1.2.4. Официален контрол в животновъдните обекти. Здравеопазване на 

животните; 

1.2.5. Официален контрол при разрешаването, употребата и пускането на 

пазара на ветеринарномедицински продукти; 

1.2.6. Официален контрол за хуманно отношение към животните; 

1.2.7. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на 

храни от животински произход; 

1.2.8. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на 

храни от неживотински произход и композитни храни; 
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1.2.9. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на 

храни за кърмачета и детски храни; 

1.2.10. Официален контрол при заведения за обществено хранене и обекти за 

търговия на дребно с храни; 

1.2.11. Граничен ветеринарномедицински контрол; 

1.2.12.  Официален контрол при внос на храни от неживотински произход; 

1.2.13. Официален контрол на странични животински продукти и производни 

продукти, непредназначени за консумация от човека; 

1.2.14. Официален контрол при производството и пускането на пазара на 

хранителни добавки, добавки в храни, ензими и ароматизанти в храните, 

пушилни кондензати; 

1.2.15. Официален контрол при производството и пускането на пазара на 

материали и предмети, предназначени за контакт с храните; 

1.2.16. Официален контрол на замърсители в храните и остатъчни вещества от 

пестициди; 

1.2.17. Официален контрол по отношение ГМО за целите на производството на 

храни и фуражи; 

1.2.18. Официален контрол на етикетирането на храни; 

1.2.19. Официален контрол на етикетирането и предлагането на биологични 

продукти и Защитени наименования за произход /ЗНП/, защитени 

географски указания /ЗГУ/, храни с традиционно специфичен характер 

/ХТСХ/; 

1.2.20. Лабораторна дейност. 

1.3. Звена от структурата (йерархията) на БАБХ подлежащи на одит: 

1.3.1. 25 - те областни дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ -  областни 

дирекции по безопасност на храните със седалище в Благоевград, Варна, 

Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, 

Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, 

Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Търговище, 

Хасково, Шумен и Ямбол;  

1.3.2. Областни дирекции по безопасност на храните с функции и на граничен 

контрол на храни от неживотински произход със седалище в Бургас, 

Пловдив и София. 

1.3.3. Следните дирекции от специализираната администрация: 

1.3.3.1. Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни 

плодове и зеленчуци“; 
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1.3.3.2. Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“; 

1.3.3.3. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към 

животните"; 

1.3.3.4. Дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински 

продукти” ; 

1.3.3.5. Дирекция „Контрол на ветеринарно-медицински продукти и 

инвитро диагностични ветеринарномедицински средства"; 

1.3.3.6. Дирекция „Контрол на храните"; 

1.3.3.7. Дирекция „Граничен контрол"; 

1.3.3.8. Дирекция „Лабораторен контрол”. 

1.3.4. Специализираните структури. 

     1.3.9.1.Национален диагностичен научноизследователски 

ветеринарномедицински институт; 

1.3.9.2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и 

екология; 

1.3.9.3. Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол; 

1.3.9.4. Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи; 

1.3.9.5. Централна лаборатория по карантина на растенията. 

Тези звена и структури по нататък в процедурата се наричат одитирани 

организации (структури). 

1.4. Оценка на риска. 

Рискът е вероятността, дадено събитие да се случи или да има информация, 

че се случва и да окаже неблагоприятно въздействие на постигането на целите. 

Рискът в рамките на системата за официален контрол е вероятността от това: 

 Да не се изпълнят изисквания на законодателството, включително и насоки 

и мерки, разписани в инструкции, процедури, заповеди, мониторингови 

програми и програми за надзор, многогодишен национален контролен план 

(МНКП). 

 Да не се изпълнят ефективно изисквания на законодателството, 

включително и насоки и мерки разписани в инструкции, процедури, 

заповеди, мониторингови програми и програми за надзор, Многогодишен 

национален контролен план (МНКП). 

 Да не бъдат констатирани несъответствия при бизнес-оператора от 

служителите, отговорни за установяване на съответствието му с 

изискванията на законодателството.  
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 Да не се предприемат адекватни и ефективни мерки при установяване на 

несъответствие. 

 Да не бъдат констатирани несъответствия от служителите, отговорни за 

верификацията на контрола.  

1.4.1. Етапи на оценката на риска: 

1.4.1.1. Идентифициране на риска. Източници на информация за риска. 

1.4.1.2. Определяне на вероятност на риска. Фактори свързани с 

вероятност на риска. 

1.4.1.3. Въздействие на риска. 

1.4.2. Идентифициране на риска. Източници на информация за риска:  

1.4.2.1. Доклади от мисии на Главна дирекция „Здравеопазване и 

безопасност на храните“ към Европейската комисия (DGSANTE) 

в България. 

1.4.2.2. Доклади от предходни одити на официалния контрол. 

1.4.2.3. Доклади от верификация на контрола. 

1.4.2.4. Жалби и сигнали на граждани, правителствени и 

неправителствени организации и институции. 

1.4.2.5. МНКП и докладите за изпълнението му. 

1.4.2.6. Кризисни ситуации. 

1.4.3. Вероятност на риска. Фактори свързани с вероятност на риска. 

1.4.3.1. Промяна в структурата или организацията на ръководството на 

одитираната организация. 

1.4.3.2. Промяна във финансовите средства или начина на финансиране. 

1.4.3.3. Липса на мотивация на инспекторите (ниско заплащане на труда 

на инспекторите, лоши условия на труд, недооценяване на труда, 

поставяне на неизпълними планове за контрол  и др.). 

1.4.3.4. Промени в законодателството, инструкции и процедури. 

1.4.3.5. Възникнали кризи в т. ч. епидемиологични/епизоотични, водещи 

до затруднения в осъществяване на официалния контрол. 

1.4.3.6. Национални цели, приоритети и политика, и настъпили промени в 

тях. 

1.4.3.7. Брой и вид на дейност на бизнес оператори под контрола на 

съответната структура. 

1.4.3.8. Изпълнение на мерките предприети във връзка с извършените 

одити на FVO и вътрешните одити. 

1.4.4. Въздействия на риска: 
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1.4.4.1. Върху здравето на хората, животните и растенията. 

1.4.4.2. Икономическо въздействие (причиняване на финансови щети на 

компетентния орган, държавния бюджет, или сектор от 

производствената верига) или (забрана за внос, износ или 

търговия). 

1.4.4.3. Върху престижа на компетентния орган пред медии, 

правителство, консуматори, бизнес оператори. 

1.4.4.4. Върху имиджа на компетентния орган пред международни 

организации и институции: Европейска комисия, компетентни 

органи по безопасност на храните на други държави и др. 

1.4.4.5. Върху процедурите, структурата или организацията на 

компетентния орган. 

1.5. Методика за оценка на риска 

Оценката на риска представлява функция  от степента на вероятност на риска и степента 

на въздействие на риска (сериозност на риска).  

Оценка на риска се извършва по отделно или в подходяща комбинация на всяка една от 

областите на дейност на официалния контрол изброени в т.1.2. 

Степента на вероятност на риска се определя от информацията за това колко често се 

случва и от факторите оказващи влияние на риска да се случи и се оценява по 

тристепенна скала: 

 Ниска (1) 

 Средна (2) 

 Висока (3) 

Степента на въздействие на риска се определя от тежестта (сериозността) на 

неблагоприятните последици при отделните видове въздействие със следното 

приоритизиране:  

 здраве на хора, животни и растения; 

 икономическо; 

 имиджа и престижа на компетентния орган; 

 организацията на компетентния орган. 

и се оценява по тристепенна скала: 

 Ниска (1) 

 Средна (2) 

 Висока (3) 
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Вероятност Сериозност 

Ниска (1) 1 2 3 

Средна (2) 2 4 6 

Висока (3) 3 6 9 

 Ниска (1) Средна (2) Висока (3) 

На база оценката рисковете се категоризират като: 

Нисък  -  

Среден -  

Висок  - 

 

За нисък риск се определят дейности на официалния контрол, при които оценката 

на риска, изчислена таблично е 1 или 2. При нисък риск с оценка 1 или 2 съответната 

област на дейност не се включва в одитната програма или ако има ресурс се включва в 

одитната програма, като се обхващат не повече от 5 % от одитираните организации 

отговарящи на критериите по т. 1.6. 

 

За среден риск се определят дейности на официалния контрол, при които оценката 

на риска, изчислена таблично е 3 или 4. При среден риск с оценка 3 или 4 съответната 

област на дейност не се включва в одитната програма. При поява на информация за 

повишаване на риска периодично, но минимум веднъж годишно се прави нова оценка на 

риска на съответната област на дейност и при необходимост се включва в програмата под 

формата на извънреден одит или се включва в програмата за следващата календарна 

година, като се обхващат в зависимост от наличните ресурси не по-повече от 10 % от 

одитираните организации, отговарящи на критериите по т. 1.6. 

 

За висок риск се определят дейности на официалния контрол, при които оценката 

на риска, изчислена таблично е 6 или 9. При висок риск с оценка 6 съответната област на 

дейност се включва в одитната програма, като се обхващат в зависимост от наличните 

ресурси не по - малко от 20 % от одитираните организации, отговарящи на критериите по 

т. 1.6. При висок риск с оценка 9 съответната област на дейност се включва в одитната 

програма, като се обхващат в зависимост от наличните ресурси не по - малко от 30 % от 

одитираните организации, отговарящи на критериите по т. 1.6. 

 

1.6. Критерии при избор на одитирани организации на регионално ниво. 
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1.6.1. Установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния 

орган, при проведени одити от Главна дирекция „Здравеопазване и 

безопасност на храните“ към Европейската комисия (DGSANТЕ) в 

България. 

1.6.2. Установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния 

орган, при извършена верификация на ефективността на официалния 

контрол. 

1.6.3. 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 одитирана организация. 

1.6.4. Възникнали кризисни ситуации, свързани с бизнес оператори или 

официалния контрол провеждан на територията на съответната 

одитирана организация. 

1.6.5. Брой и капацитет на бизнес операторите в съответната област на дейност 

на територията на одитираната организация. 

За всяка област на дейност, включена в одитната програма се определят 

одитираните организации на регионално ниво, които отговарят на критериите от т. 1.6.1 

до 1.6.4. От определените организации приоритетно се избират до съответния процент 

тези,  които по критерия по т. 1.6.5. имат по - голям брой и с по - голям капацитет обекти 

от хранителната верига в съответната област. 

Когато при определянето на одитираните организации на регионално ниво, се установи, че 

няма организации, които да отговарят на критериите от т. 1.6.1 до 1.6.4, но са налице 

фактори свързани с вероятност на риска, които показват висока степен на вероятност, 

одитираните организации се избират по критерия по т.1.6.5. 

1.7. Критерии при избор на одитирани организации на централно ниво. 

1.7.1. Установени несъответствия свързани с рисковете при компетентния 

орган в съответната област на дейност при проведени вътрешни одити от 

ГД ВОК или одити от Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност 

на храните“ към Европейската комисия (DG SANТЕ) в България, 

включително и степента на изпълнение на мерките, предприети във 

връзка с тези одити. 

1.7.2. Жалби и сигнали в съответната област на дейност от граждани, 

правителствени и неправителствени организации, и институции 

свързани с бизнес оператори или официалния контрол. 
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1.7.3. Възникнали кризисни ситуации, свързани с бизнес оператори или 

официалния контрол. 

1.8. Определяне на цел на одита. 

Целта на одита се определя от информацията за риска, като се избират тези 

специфични дейности на официалния контрол от съответната област на дейност, за 

които има констатирани несъответствия. Когато са установени несъответствията в 

няколко специфични дейности се извършва цялостна оценка на системата за 

официалния контрол в съответната област на дейност. 

1.9. Структура на Програмата за одити. 

1.9.1. Процедура за оценка на риска. 

1.9.2. Оценка на риска на всички дейности. 

1.9.3. Определяне на дейностите за одитиране и целите на одитите. 

1.9.4. Таблично изражение на програмата по години, видове дейност и 

одитирани организации. 

1.9.5. Финансово изражение на изпълнението на програмата. 

1.9.6. Програма по години: 

1.9.6.1. Одитирана организация. 

1.9.6.2. Цел на одита. 

1.9.6.3. Период на одита (месец). 

 

2. Оценка на риска на областите на дейност извършвани от официалния контрол 

в БАБХ. 
 

1. Здраве на растенията 
1. Информация за риска: 

След извършения преглед на последния годишен доклад за изпълнението на ЕМНКП се установи, че 

броят на регистрираните оператори през 2019 г. е намалял с 3 % в сравнение с 2018 г., а  

извършените инспекции за 2019 г. са намаляли с 0.54 % в сравнение с 2018 г. Средно на обект са 

извършени по 1,4 провеки, което отговаря на изскванията за минимум 1 обследване годишно и е 

резултат от необходимостта местата за отглеждане на посевен и посадъчен материал да се посещават 

по няколко пъти в различни периоди, подходящи за наблюдение на вредителите или за отчитане на 

заложени капани или уловки за вредители. Всички наблюдения и документирани проверки са 

извършени от общо 64 инспектори в ОДБХ или средно по 70 проверки на инспектор само в областта 

на фитосанитарния контрол, като в доста райони на страната едни и същи инспектори отговарят за 

няколко контролни дейности - фитосанитарен контрол, контрол на употребата и търговията, контрол 

по програми, финансирани от ЕС, контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци, което се 

отразява на ефективността на провеждания официален контрол.  

Основен приоритет в областта на фитосанитарния контрол във връзка с прилагането на общностното 

законодателство е бил контролът при производството на растения и растителни продукти чрез 

ежегодно актуализиране и провеждане на различни мониторингови програми по култури и 

вредители изцяло съобразени с решенията на комитета по растително здраве към ЕК, като се цели: 

Да се осигури свободно движение на територията на ЕС на регулираните в законодателството  

растения и растителни продукти, чрез системата за проследимост по регистрационен номер в 
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официалния фитосанитарен регистър и издаването на  фитосанитарни растителни паспорти.  

В доклада по изпълнението на ЕМНКП за 2019 г. е посочено, че цялостният напредък при 

постигането на стратегическите и специфичните цели в контролна система „Растително здраве” се 

оценява като положителен, въпреки сериозния недостиг на административен, технически и финансов 

ресурс. 

В доклада е посочено, че при извършване на самооценката, са изведени няколко индикатора. 

 Анализът по изпълнението на заложените показатели е показал, че е: 
- Достигнат планирания брой проби по мониторингови програми независимо от липсата на 

финансов ресурс и административен ресурс.  

- Налице е финансова рестрикция; 

-  Намален е броя на персонала, което ще доведе до отпадане на дейности, свързани с контрола.   

-   По отношение на лабораториите е налице намаление  на броя и персонала; липса на средства 

за поддръжка на наличното оборудване и закупуване на ново; липса на средства за закупуване на 

консумативи, китове и реагенти. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г., в анализа на резултатите от официалния контрол e 

посочено, че не се открояват груби нарушения и несъответствия, но докладът показва, че при 

липсата на системен контрол по прилагане на процедурите, недостатъчно обучение на персонала и 

възлагането на допълнителни, неприсъщи за дейността задачи /свързани с проверки с ДФЗ/ всичко 

това води до допускане на несъответствия при провеждане на контрола.  

В Тригодишната програма за одити на официалния контрол в БАБХ (2018 г.-2020 г.) е определена 

оценка на риска – 6 (висок риск). Предвидено е било  с одит да бъдат обхванати не по-малко от 20 % 

от одитираните организации, отговарящи на посочените в програмата критерии (14 ОДБХ). В 

програмата е било предвидено извършването на 1 одит (одитирана организация – ОДБХ – Стара 

Загора). Целта на одита е била „Оценка на системата на официалния контрол в областта на  здравето 

на растенията с насоченост към извършване на наблюдение на растенията и растителните продукти 

за карантинни вредители по мониторингови програми за наблюдение“ – одитирана организация 

ОДБХ – Стара Загора. Изпълнението на този одит бе отложено за м. септември 2020 г. във връзка с 

разпореждане от ВАП за извършване на тематична проверка, с която бяха ангажирани както одитния 

екип така и системата за контрол. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ извършването на 

одитните дейности на място в ОДБХ-Стара Загора бе отменено поради удължаването на 

епидемичната обстановка в страната. Одитът е отложен за извършване в програмата за новия 

тригодишен период. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- персоналът зает с тази дейност се редуцира или  установеното, че в доста райони на страната едни и 

същи инспектори отговарят за няколко контролни дейности; 

- ограничени финансови средства; 

- непознаване на приложимото законодателство и одобрените процедури и правила за работа.  

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производителите от унищожаване на продукцията; 

- Поставяне големи площи под карантина и забрана за отглеждане на основни култури за района  – 

възникване на социален проблем във връзка със заетостта  на местното население; 

- Финансови загуби за страната изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за производителите във връзка с наложени ограничения за търговия; 

- Спиране на субсидиите на стопаните. 

 Висока степен на въздействие върху растителното здраве: 

-Невъзможност да се проследи разпространението на някои неприятели и да се допусне предлагане 

на пазара на заразени продукти особено посадъчен материал; 

-Създаване на големи насаждения или площи със заразен материал и разширяване на ареала на 

зараза.  

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 
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- Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити в тази област. 

Оценка на риска: вероятност – 2 ; сериозност – 3 6 
Избрани одитирани организации: ОДБХ (Стара Загора) 
Обосновка: Избраният регион има на територията големи или голям брой стопанства за растителни 

култури и поради факта, че одитът за 2020 г. в тази ОДБХ бе отменен. 

2. Официален контрол при употребата и пускането на пазара на продукти за 

растителна защита и торове.  
1. Информация за риска: 
В Тригодишната програма за периода 2018 г. – 2020 г. е определена оценка на риска – 4 (среден 

риск) и не  е предвидено провеждането на одит в тази област на дейност. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г. е посочено, че на основание Националния план за 

контрол на пазара на продуктите за растителна защита за 2019 г., на територията на страната са 

извършвани проверки на селскостопанските аптеки, складовата база и обекти за преопаковане на 

продукти за растителна защита. Контролът върху продуктите за растителна защита е извършван въз 

основа на категоризиране на риска, на база контролната дейност от предходни години. Като основни 

несъответствия, констатирани в обектите за съхранение, преопаковане и предлагане за търговия на 

ПРЗ в доклада са посочени липсата на видно място на необходимите документи, ПРЗ с изтекъл срок 

на годност, както и че не са подредени по функционална характеристика и др. Всички констатирани 

нарушения са описани в констативните протоколи и са направени предписания от страна на 

официалния контрол със срок за отстраняването им, след изтичането на който са извършени 

повторни проверки. В доклада за 2019 г. е посочено също, като резултати от контролната дейност 

при употребата на ПРЗ са установени нарушения свързани с: 

 Проследяване на употребата на неразрешени ПРЗ; 

 ПРЗ с изтекъл срок на годност; 

 Употреба на ПРЗ без регистрация за съответния вредител или култура; 

 Неправилна употреба на ПРЗ - доза/концентрация; 

 Неспазени технологични параметри при работа с техника за растителна защита; 

В доклада е посочено също, че при осъществяване на контролната дейност през 2019 г., продуктите 

за растителна защита за които е било установено, че са неразрешени, с изтекъл срок на годност, с 

несъответствия  по отношение на етикета или с доказано несъответствие на показателите, одобрени 

при разрешаването на продукта, са  спрени от продажба, запечатани и оставени на отговорно  пазене, 

с даден срок за унищожаването им, съгласно Закона за управление на отпадъците или иззети от 

инспекторите от ОДБХ и оставени на съхранение в определените за това складове на територията на 

страната.  

2. Основни фактори, които показват ниска степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 - След 2011 г., когато в компетентния орган са настъпили сериозни структурни промени, свързани с 

промяна на структурата и ръководството, промяна на процедури и инструкции, промяна в боя и вида 

на дейност на бизнес операторите под контрола на съответните регионални структури, не са 

извършване структурни и други промени в тази сфера на дейност; 

 -  През 2019 г. са проведени обучения на 171 бр. инспектори, осъществяващи контрол върху ПРЗ и 

торове от ОДБХ за актуализиране на знанията на инспекторите, осъществяващи контрол върху ПРЗ 

и торовете, относно новостите в европейското и национално законодателство, с цел компетентно 

провеждане на контролните дейности и служебните задължения, в съответствие с изискванията на 

чл. 51 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на ЕП и на Съвета относно официалния контрол; 

 3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Неблагоприятния ефект върху здравето на хората се проявява след ежедневен продължителен 

прием на храни, като количествата на пестицидите трябва да са многократно завишени над 

допустимите стойности. 

 Средна степен на икономическо въздействие: 
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- Ограниченията са свързани с конкретна партида или производител. 

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство , потребители. Тази област е обект на 

силен медиен интерес и интерес от страна на потребителите; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити в тази област от страна на FVO, 

поради средната степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 
Оценка на риска: вероятност –2 ; сериозност –2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 

3. Официален контрол при производството, търговията и пускането на пазара на 

фуражи 
1. Информация за риска: 

В Тригодишната програма за одити на официалния контрол в БАБХ за периода 2018 г. -2020 г.  

оценката на риска в тази област бе определена като ниска и няма предвидени одитирани 

организации, на които да бъде извършена оценка в тази област на дейност. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г. е посочено, че официалният контрол на фуражите е 

планов и текущ. Текущият контрол включва последващи, при съмнение и разследване проверки 

(сигнали, нотификации по системата RASFF и др.). Плановият контрол се основава на база ясно 

разписани критерии за оценка на риска. През 2019 г. е изпълняван „Рамков план за контрол на 

фуражите за 2019 г.“ и „Указания за работа“ по неговото изпълнение, които са изготвени на 

основание предвидените контроли в ЕМНКП 2018 г. – 2020 г. Планът обхваща контрола на 

фуражите на всички етапи, включително и изхранването на животните във фермите. В доклада е 

отчетено, че цялостният напредък при постигането на стратегическите и специфичните цели в 

контролна система „Фуражи и хранене на животните” се оценява като положителен. Заложените в 

Рамковия план за контрол на фуражите за 2019 г. брой проверки към 31.12.2019 г. са изпълнени 95,7 

% при план 100 %. Изпълнението от 95,7 % на Рамковия план за контрол на фуражите за 2019 г. се 

дължи на заличени обекти на оператори в сектора, които са били планирани за контрол. В доклада е 

посочено, че като цяло не се наблюдава тенденция за групиране на несъответствията по време и 

етапите от фуражната верига. 

По отношение на анализираните фуражи не са наблюдавани сериозни несъответствия, които да 

доведат до опасност за здравето на животните или общественото здраве. При операторите във 

фуражния сектор са наблюдавани несъответствия, които се дължат на недостатъчни финансови 

ресурси за инвестиции в ново оборудване, което оказва влияние върху спазването на хигиенните 

изисквания. Установени е, че са редки случаите, при които не се изпълняват плановете за 

самоконтрол от страна на операторите от фуражния сектор и фермерите. Отчетено е, че типът и 

мястото на установяване на несъответствията не представляват потенциален риск за животните и 

констатираните несъответствия и тяхното разпределение са взети предвид при оценката на риска при 

планирането на рамковия план за контрол 2020 г. 

В края на 2019 г. бе проведен одит от DG SANTE, който обхвана въпроса със спазване на фуражната 

забрана. Заключението на одитния екип е, че в тази сфера на дейност оценката е силно положителна. 

Оценката се базира на констатациите, че има планиране основано на риска, пробите са съгласно 

плана и оценката на риска. Налице е висока степен на уеднаквяване на контрола в различните 

областни структури.  

2. Основни фактори, които показват ниска степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- Констатиран е напредък в тази област при проведения одит от DG SANTE, както и при проведената 

верификация на ефективността на официалния контрол, провеждана от ЦУ на БАБХ. 

- Изготвени от ЦУ са Националния рамков план и указания за прилагането му, процедури и правила 

за работа, които са публикувани на интернет страницата на БАБХ. 

- В тази сфера на дейност се провеждат редица специализирани обучения на експерти/инспектори, 

отговорни за официалния контрол на фуражите. 

3. Въздействието на риска: 
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 Висока степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Консумация на продукти със стойности на биологичните и химични замърсители над допустимите 

получени от животни хранени с фуражи контаминирани с такива замърсители. Някои от 

биологичните замърсители причиняват остри хранителни заболявания, някои с висока смъртност и 

трайно увреждане на здравето (салмонелоза, ботулизъм, стафилококова интоксикация, E.coliO 157, O 

104). 

  Висока степен на върху здравето на животните: 

- Консумация на фуражи контаминирани с химични или биологични замърсители и възникване и 

разпространение на някои опасни за здравето на животните заболявания или заболявания свързани с 

намалена продуктивност на животните и ниско качество на получените от тях продукти (Шап, ТСЕ); 

- Умъртвяване на голям брой животни при разпространение на някои заболявания. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за страната, изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за стопаните във връзка с намалената продуктивност на животните и ниското 

качество на получените от животните продукти; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, общество и бизнес оператори; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при одити в тази област от страна на FVO. 

Оценка на риска: вероятност – 1; сериозност – 3 3 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 

4. Официален контрол в животновъдните обекти. Здравеопазване на животните. 

4.1. Официален контрол при регистрация на животновъдните обекти, 

идентификация на животните и въвеждане на данните в информационна система 

ВЕТ ИС. 
1. Информация за риска: Контролът по идентификацията и регистрацията на животните, 

регистрацията на животновъдните обекти и ветеринарномедицинската дейност се извършва съгласно 

европейското и национално законодателството за извършване на минимален брой проверки през 

съответната календарна година. Редът за регистрацията на животновъдните обекти е посочен в чл. 

137 от ЗВД. Процедурата се извършва от ОДБХ, като на проверка подлежат всички стопани на 

обекти, подали заявление за регистрация в областната дирекция. На проверка на идентификацията и 

регистрацията на животните подлежат минимум 3 % от животновъдните обекти в страната, съгласно 

Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за 

които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз. 

За 2019 г. областните дирекции по безопасност на храните са изготвили годишни планове за 

извършване на проверките по отношение идентификация на животните. На проверка подлежат 

всички извършени мероприятия съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол 

и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019 – 2021 г. (НППНКЛБЖБ), за 

които РВЛ въвеждат данни в ИИС.  В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г. предвид 

извършените проверки заложени в законовата база, както и съобразно постъпилите сигнали в 

службата, могат да се формират следните две групи несъответствия: 

 Не се предприемат достатъчно ефективни мерки, които да гарантират, че официалният 

контрол установява всички несъответствия в областта на идентификация и регистрация на 

животните и ветеринарномедицинските дейности; 

 Не се отразяват достатъчно подробно в документи или се допуска неотразяване на 

констатациите относно извършена проверка, свързана с идентификация и регистрация на 

животните и ветеринарномедицинските дейности; 
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В доклада са посочени също най-често срещаните несъответствия в хода на провеждания официален 

контрол, свързани с регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните.  

През 2019 г. са проведени следните одити от страна на ЕК, по които отношение има 

идентификацията и регистрацията на животните: 

1. Генерален одит на България от 25 ноември до 2 декември 2019 г., DG (SANTE) 2019—6585 

          2.Одит в България от 24 септември 2019 г. до 03 октомври 2019 г. с цел оценка на 

изпълнението на мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по 

свинете, Реф. №: DG (SANTE) 2019—6858; 

3.Одит за оценка на прилагането на мерките за мониторинг и ликвидиране на спонгиформната 

енцефалопатия по говедата (СЕГ), правилата за забрана на хранене и коригиращите мерки, приети в 

отговор на предходни одити по СЕГ и СЖП (странични животински продукти)  Реф №. DG(SANTE) 

2019-6634). 

В докладите от проведените одити са дадедни препоръки към компетентния орган, свързани с 

установени несъответствия, касаещи процеса на регистрация на животновъдните обекти и 

идентификация на животните. 

В Тригодишната програма за одитите на официалния контрол за периода 2018 г.-2020 г. е посочено, 

че в тази сфера на дейност се цели оценката на риска да бъде коригирана от висок риск /6/ на нисък 

/3/. Проведените вътрешни и външни одити в тази област на дейност, констатаците и препоръките, 

както и изпълнението като цяло, не дават достатъчно аргументи оценката да бъде коригирана. Такава 

актуализация се цели да бъде постигната при изпълнението на настоящата тригодишна програма. 

2. Основните фактори, които показват средна степен на вероятност констатираните несъответствия 

все още да се допускат са: 

- Недостатъчно познаване и/или неспазване от страна на стопаните на животновъдните обекти 

/собственици или наематели/ или от страна на РВЛ на приложимото ветеринарномедицинско 

законодателство, регламентиращо идентификация и регистрация на животните и 

ветеринарномедицинските дейности. 

- Издадените мерки за идминистративна принуда Актове за административно нарушение 

(АУАН) и/или Предписания за коригиране на несъответствия и/или прилагане на законодателството 

в сектора не постигат необходимия възпиращ и разубеждаващ ефект. 

- Броят, честотата и последователността на извършваните проверки в обектите не винаги се 

основава на предварителна оценка на риска за стопанства, състоящи се от повече от един обект, 

което намалява ефективността от проверките по отношение на стопанствата. 

- Недостатъчен кадрови ресурс в някои случаи, както и съвместяването на различни  по 

същество дейности създават предпоставка за несвоевременно извършване на плановите проверки в 

ОДБХ, както и последващите проверки за контрол по изпълнението на предписаните коригиращи 

действия в случаите на установени несъответствия. 

3. Въздействието на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Невъзможност да се проследи разпространението на някои заболявания и да се допусне предлагане 

на пазара на продукти от заразени животни, които увреждат трайно здравето на хората или 

причиняват смърт (ТСЕ). 

  Висока степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Неефективно изпълнение на програмите за надзор и ограничаване на някои заболявания, поради 

непълна идентификация на животните и недостатъчна информация в ИИС на БАБХ ВЕТ ИС и 

разпространение на някои заболявания ( ШАП, ТСЕ, КЧС); 

- Умъртвяване на голям брой животни, при възникване на заболявания; 
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- Липсваща или непълна идентификация в някой от елементите от системата за идентификация и/или 

осъществяване на нелегално движение на животни, затрудняващо проследимостта на същите, с 

повишен риск за възникване на заболявания; 

- Отглеждане на животни в обекти, които не са регистрирани по реда на ЗВД с невъзможност за 

предоставяне на гаранции, че обектите отговарят на нормативните изисквания на приложимото 

законодателство (Наредба № 44 от 20.04.2006 за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните изисквания, др.), включително за осигуряване на биосигурност, отстояния до други 

обекти, осигуряване на здравен статус на обекта и др. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за страната изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия; 

- Допускане на вписване на некоректна информация в ИИС на БАБХ – ВетИС, пораждащо риск за 

предоставяне на некоректни данни до Разплащателна агенция, както и за достоверна проследимост 

на животни и данни за тях; 

- Спиране на субсидиите на стопаните при неправилно функционираща ЦИСИЖ. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при одити г. в тази област от страна на FVO. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Видин, Пловдив, София -  област). 

Обосновка: Избраните региони са определени на остнова на извършените проверки и установените 

несъответствия по регистрация на ЖО и идентификация на животните извършени през 2019 г.  

4.2. Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите. 

1. Информация за риска: С Решение №97/22.02.2019 г. на Министерски съвет е одобрена 

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и 

зоонозите за периода 2019-2021 г. В  списъка с приоритетите към програмата са определени 49 

особено опасни заболявания по животните и зоонози, за които са изготвени национални програми 

или е предвидена диагностична готовност. Следните от тях са регистрирани през 2019 г. на 

територията на страната и са били предприети мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране: 

Инфлуенца по птиците, Салмонелоза по птиците, Нюкясълска болест, Африканка чума по свинете, 

Туберкулоза по говедата, Бруцелоза и Инфекциозна анемия по конете. 

В Тригодишната програма за одитите на официалния контрол за периода 2018 г. – 2020 г. е посочено, 

че с нея се цели оценката на риска в тази сфера на дейност на официалния контрол да бъде 

коригирана, като се намали вероятността на риска и като критерии са посочени доклади от 

проведени вътрешни и външни одити, кризисни ситуации с констатиране на заболявания. 

Проведените одити на официалния контрол в този тригодишен период, свидетелстват за: 

- Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на залобявания по животните и 

ДПП – КЧС – практическото провеждане на одита бе осуетено, поради продължетелното 

отсъствие на одитора. Оценката на риска остава непроменена. 

- Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на заболявания по животните и 

ДПП – Туберкулоза и Бруцелоза. Докладите от проведените одити установяват, че като цяло 

процентът на установените несъответствия, криещи риск за неизпълнение на програмите 

намаляват. 

- Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на заболявания по животните и 

ДПП – ЗНЗ и Син език. Докладите от проведените одити установяват несъотвествия, за които 
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от страна на одитираните организации са предприети мерки с цел отстраняването им и 

недопускане в бъдеще. 

- Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на залобявания по животните и 

ДПП – ТСЕ. Отложен за 2021 г. е планирания одит от предходната тригодишна програма. 

Резултатът от одита и изготвения доклад ще бъдат използвани като критерий при оценката на 

риска в настоящата програма. 

- Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на залобявания по животните и 

ДПП – Нюкасълска болест. Отложен за 2021 г. е планирания одит от предходната тригодишна 

програма. Резултатът от одита и изготвения доклад ще бъдат използвани като критериий при 

оценката на риска в настоящата програма. 

При извършеният анализ за 2019 г.  и за 2020 г. се установява, че най-голям брой животни са 

унищожени след обявяване на следните заболявания: АЧС, Инфлуенца по птиците и Салмонелоза по 

птиците, които програми са обект на оценка в настоящата програма.  

 

4.2.1. Национална програма за профилактика, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите – АЧС. 
1. Информация за риска: 

Епидемиологичната ситуация през последните години и свободното движение на хора и стоки  

сериозно увеличава риска от навлизане и разпространяването на заболяването в Р.България. Като 

най-високорискови за АЧС региони в програмата са определени– Бургас, Варна, Добрич, Силистра, 

Шумен и Видин. Установените в страната огнища през 2019 г. при домашни свине са 45 (8 

индустриални ферми, 3 фамилни ферми тип А, 25 задни двора и 8 ИБС). Положителните случаи при 

диви свине са 218 бр. Във връзка с тези констатирани огнища при домашни свине са умъртвени общо 

140 093 броя животни, от които: 137 702 в индустриални свинеферми, 1 501 във фамилни ферми, 142 

броя в лични стопанства и 748 броя в стада Източнобалкански свине. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност мерките да не бъдат изпълнени 

правилно, последователно и ефективно са: 

- Недостатъчен персонал; 

-Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контрол поради недостатъчен 

персонал и др.); 

- Ограничения брой обучения през годините в тези области на дейност. 

3. Въздействието на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Разпространение на заболяването като епизотия; 

- Умъртвяване на голям брой животни. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за страната изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при одитите в тази област от страна на DG SANTE. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Бургас, Видин и Силистра). 

Обосновка: Посочените областни дирекции са най-високорискови за АЧС региони в програмата 

4.2.2. Национална програма за профилактика, контрол и ликвидиране на 
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болестите по животните и зоонозите.Салмонелоза, Инфлуенца по птиците. 
Салмонелоза 

1. Информация за риска:  

През м. ноември на 2017 г. бе проведен одит от DGSANTE в тази област при който са констатирани 

следните несъответствия свързани с рисковете при компетентния орган: Неизпълнение на 

изискванията на законодателството за вземане на проби от яйца и птици (неправилно определяне на 

броя на пробите и времето за вземане). Не е констатирано несъответствие на бизнес-оператора по 

отношение на вземането на проби и лабораторните изследвания (компрометирани резултати от 

самоконтрола). 

В Тригодишната програма за извършване на одити на официалния контрол в Българската агенция по 

безопасностна храните за 2018 г. – 2020 г. е определена оценка на риска  – 6 (висок риск).  Проведен 

е един одит в тази област на дейност с одитирана организация ОДБХ-Перник. Към одитираната 

организация в Плана за действие са дадени препоръки за предприемане на мерки свързани с 

актуализация във ВЕТ ИС на информацията за птицевъдните стопанства, изготвяне на регионален 

план за контрол съобразен с честотата, описана в Националната програма, мерки по отношение на 

констатациите, свързани с ефективността на контрола и по отношение на издаваните предписания. 

От страна на одитираната организация са предприети мерки за отстраняване на несъответствията и 

недопускане в бъдеще. 

През 2019 г. има констатирани огнища на салмонелоза при птиците в следните области: Пазарджик, 

Пловдив, Велико Търново, Шумен, София – област и Плевен. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност констатираните пропуски все още 

да се допускат: 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контрол поради недостатъчен 

персонал и др.); 

- Недостатъчен административен капацитет, изпълнение на много разнородни дейности;  

- Ограничения брой обучения през годините в тези области на дейност; 

3. Въздействието на риска: при ефективно провеждане на контрола и неспазване на изискванията 

на законодателството: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Салмонелозата протича при хората като остра чревна инфекция, в някои случаи и със смърт  

 Висока степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Заболяването обхваща голям брой от стадата; 

- Умъртвяване на голям брой птици. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за страната изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия; 

- Неизпълнение на програмите, одобрени кофинансирани от ЕК и загуба на финансови средства. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество. 

Инфлуенца по птиците 

1. Информация за риска: 

 В Тригодишната програма за извършване на одити на официалния контрол в Българската агенция по 

безопасностна храните за 2018 г. – 2020 г. е определена оценка на риска  – 6 (висок риск). Няма 

проведени одити в тази област, което се дължи на затруднения със сформирането на одитен екип. 

През 2019 г. има констатирани огнища на инфлуенца при птиците в следните области: Ловеч и 
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Пловдив. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност констатираните пропуски все още 

да се допускат: 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контролпоради недостатъчен 

персонал и др.); 

- Ограничения брой обучения през годините в тези области на дейност; 

3. Въздействието на риска: при ефективно провеждане на контрола и неспазване на изискванията 

на законодателството: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на животните: 

-Заболяването може да се разпространи като епизотия; 

- Умъртвяване на голям брой животни. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за страната, изразяващи се в изплащане на компенсации на стопаните; 

- Финансови загуби за производителите на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество. 

Оценка на риска Салмонелоза: вероятност – 2; сериозност – 3  66 

Оценка на риска Инфлуенца по птиците – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации:  

Салмонела: ОДБХ – Плевен, ОДБХ – Велико Търново . 

Инфлуенца: ОДБХ – Ловеч. 

Обосновка: В регион Плевен и Велико Търново има големи ферми за кокошки носачки и бройлери и 

през 2019 г. има регистрирано заболяването Салмонелоза. 

В регион Ловеч има констатирано заболяването Инфлуенца през 2019 г. 

5. Официален контрол при употребата и пускането на пазара на ВМП. 

Изпълнение на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци 

от ВМП. 
1. Информация за риска: 

През 2020 г. бе проведен дистанционен одит от страна на ЕК за остатъчните вещества и 

замърсителите при живи животни и животински продукти включително контрол върху употребата на 

ветеринарно-медицински продукти. Предварителното заключение от одита е, че като положителна 

констатация се отчита факта, че е ясен начинът на разпределение на пробите и точките на 

пробонабиране. Получени са достатъчни доказателства за спазване на изискванията за предприемане 

на корективни действия и връзката на взаимодействие между различните нива на контрол в БАБХ 

(ЦУ и ОДБХ). Основните недостатъци са свързани с дейността на лабораторна структура. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г.  е посочено, че констатираните несъответствия в хода 

на официалния контрол върху ВМП пряко повишават риска от: 

-  Прилагане върху животни на нелицензирани за употреба ВМП; 

- Невъзможност за пълно проследяване на произхода на закупуваните/прилаганите ВМП и 

идентифициране на третираните животни; 

-  Нерегламентирано прилагане на ВМП при животни, от които се получават храни за консумация от 

хора от лица без необходимата квалификация; 

- Неспазване на карентни срокове след употреба на ВМП, за които се изискват такива; 

- Употреба на ВМП с изтекъл срок на годност, или с отклонения в качеството. 

- Употреба на ВМП в нарушение на условията, при които е издаден лиценза за употреба, както и в 

нарушение на изискванията на Наредба № 62/09.05.2006 г. за изискванията към данните върху 
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опаковката и в листовката за употреба на ВМП. 

- Съхранение на ВМП в нарушение на изискванията , предписани  от производителя. 

В доклада е определена като първопричина /и/ за несъответствието: 

- Недостатъчно познаване и неспазване от страна на търговците с ВМП, собствениците на 

животновъдни обекти и практикуващите ветеринарни лекари на нормативната база, с която се 

регламентира търговията и употребата на ВМП; 

- Броят, честотата и последователността на извършваните проверки в обектите не винаги се основава 

на предварителна оценка на риска за всеки обект, което намалява ефективността от проверките. 

- Недостатъчен кадрови ресурс, както и съвместяването на различни  по същество дейности създават 

предпоставка за несвоевременно извършване на плановите  проверки в ОДБХ, както и последващите 

проверки за контрол по изпълнението на предписаните коригиращи действия в случаите на 

установени несъответствия. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП е посочено също, че през 2019 г. ДКВМП е изготвила план 

график и е представила документални доказателства в Европейската агенция по лекарствата /ЕМА/ и 

Службата по храни и лекарства на САЩ /FDA/в изпълнение на препоръките в доклада от проведения 

през м. ноември 2018 г. одит на дейностите, свързани с контрола върху спазването на изискванията и 

принципите на добрата производствена практика при производството/внасянето на ВМП, които 

извършва дирекция КВМП при ЦУ на БАБХ. 

Извършените от страна на ЦУ на БАБХ проверки на ефективността на официалния контрол от 

областните дирекции включват задължително проверка на контрола по отношение предлагането и 

употребата на ВМП. При констатиране на несъответствия се дават препоръки, а проверяваните 

структури предприемат мерки за отстраняване не несъответствията, които се преглеждат от 

проверяващия екип за тяхната целесъобразност и ефективност. 

2. Основни фактори: които показват средна степен на вероятност констатираните несъответствия 

все още да се допускат: 

- Недостатъчен администратативен капацитет, съвместяване на различни по същество дейности от 

страна на инспекторите; 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контрол поради недостатъчен 

персонал и др.); 

3. Въздействието на риска: при неефективно провеждане на контрола и неспазване на изискванията 

на законодателството: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Неблагоприятния ефект върху здравето на хората се проявява след ежедневен продължителен 

прием на храни, като количествата на остатъците от ВМП трябва да са многократно завишени над 

допустимите стойности.  

  Ниска степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Изискванията на законодателството са свързани с остатъчните количества ВМП в получените от 

животните продукти; 

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии и общество; 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящите в тази област от страна на FVO. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 
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6.Официален контрол за хуманно отношение към животните.  

6.1. Отглеждане на кокошки носачки и бройлери. 

Информация за риска:  

Оценка на риска е определена като средна в Тригодишната програма за одити за 2018 г. – 2020 г. и не 

са предвидени областни дирекции за одитиране. 

При извършената верификация на регионалните структури от ЦУ на БАБХ са установени 

несъответствия в дейността на официалния контрол. Тези несъответствия в голямата си част са 

свързани с: 

- Неспазване на изискванията на законодателството по отношение на осигуряване на необходимото 

оборудване; 

- Неспазване на изискванията на законодателството по отношение на провеждането на контрола без 

предупреждение на бизнес операторите и извършването му на базата на оценка на риска; 

- Невъзможност на официалния контрол да констатира някой несъответствия; 

- Недостатъчно ефективни мерки при констатиране на несъответствия. 

При анализ на отчета по изпълнение на ЕМНКП за 2019 за несъответствията установени при 

проверките извършени от ОК в ЖО за отглеждане на кокошки носачки се установява, че те са само в 

12, 10 % от обектите. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност на констатираните несъответствия 

все още да се допускат: 

- Недостатъчен администратативен капацитет, съвместяване на различни по същество дейности от 

страна на инспекторите; 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контрол поради недостатъчен 

персонал и др.). 

 3. Въздействието на риска: при ефективно провеждане на контрола и неспазване на изискванията 

на законодателството: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на животните: 

 Нараняване или смърт на определен брой животни. 

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство , потребители. Тази област е обект на 

медиен интерес и интерес от страна на неправителствени организации; 

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящия одит през 2012 г. в тази област от страна 

на FVO, поради средната степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 

6.2. Отглеждане на коне, свине, телета и овце. 

1. Информация за риска:  

При извършената верификация на регионалните структури от ЦУ на БАБХ са установени 

несъответствия в дейността на официалния контрол. Тези несъответствия в голямата си част са 

свързани с: 

- Неспазване на изискванията на законодателството по отношение на обучението на служителите; 

- Неспазване на изискванията на законодателството по отношение на осигуряване на необходимото 

оборудване; 

- Невъзможност на официалния контрол да констатира някои несъответствия и недостатъчно 
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ефективни мерки при констатиране на несъответствия. 

Оценка на риска е определена като ниска в Тригодишната програма за одити за 2018 г. – 2020 г. и не 

са предвидени областни дирекции за одитиране. 

При анализ на отчета по изпълнение на ЕМНКП за 2019 за несъответствията установени при 

проверките извършени от ОК в ЖО за отглеждане на коне, свине, телета и овце се установява, че те 

са най-много при телета – в  28, 05 % от обектите. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност констатираните несъответствия 

все още да се допускат: 

- Недостатъчен администратативен капацитет, съвместяване на различни по същество дейности от 

страна на инспекторите; 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контролпоради недостатъчен 

персонал и др.). 

3. Въздействието на риска: при ефективно провеждане на контрола и неспазване на изискванията 

на законодателството: 

 Висока степен на въздействие здравето на животните (телета): 

-Нараняване или смърт на определен брой животни. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, общество, неправителствени организации. Тази област 

е обект на медиен интерес и интерес от страна на неправителствените организации. 

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при одити област от страна на FVO, поради средната 

степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска при коне, свине, телета и овце: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Ямбол, Смолян, Търговище). 

Обосновка: тази област на дейност – ХО към телета показва висок риск, наличие на голям 

брой несъответствия при отглеждането им. 

6.3. Хуманно отношение към животните по време на транспорт. 

1. Информация за риска:  

По време на българското председателство на ЕС през 2018 г, транспортът на живи животни бе една 

от приоритетните за страната теми. В тази връзка бе проведена международна конференция по 

хуманно отношение по време на транспорт в София, България.  

ЕС прилага най-високите стандарти за хуманно отношение в света и прилагането на тези правила е и 

остава ключов приоритет за всички държави членки. Въпреки това, прилагането на 

законодателството в тази област е едно от най-големите предизвикателства и страните членки 

срещат много затруднения при износа на живи животни към страни от Близкия Изток. 

Европейската комисия предприе различни инициативи за подпомагане на ДЧ при правилното 

прилагане на законодателството за хуманно отношение към животните чрез различни инструменти: 

обучения, конференции, насоки и т.н. Новосъздадената Платформа по хуманно отношение и 

новосъздадената под-група за хуманно отношение по време на транспорт дават възможност за 

обсъждане и намиране на решения на редица  проблеми, срещани от държавите членки. 

Изпълнението на европейските изисквания извън територията на ЕС е един най-големите крайпътни 

камъни, пред който се изправят ДЧ. По времe на конференцията бяха изготвени и препоръки за 

подобряване изпълнението на настоящето законодателство и насърчаване прилагането на 

изискванията и стандартите за хуманно отношение сред всички заинтересовани страни.  

Като допълнение на писмените указания и с цел гарантиране благосъстоянието на животните 

транспортирани от Р България за Р Турция, БАБХ изисква всички транспортни средства, които се 
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използват, да бъдат одобрени и да отговарят на изискванията за превоз на животни с 

продължителност над 8 ч., независимо че необходимото време за транспорт е под 8 ч. 

За 2019 г. при осъщественият официален контрол за констатираните нарушения от превозвачи с 

произход различни държави членки /ДЧ/ своевременно са уведомени съответните компетентни 

органи, съгласно чл. 26 на Регламент (ЕО) № 1/2005. 

При неспазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, се налагат необходимите санкции, както 

за физически, така и за юридически лица, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.                  

Последващ мониторинг: Във връзка с констатираните нарушения, експерти от БАБХ извършват 

периодични проверки с цел гарантиране спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, 

както и ретроспективни оценки на пратки с живи животни, предназначени за Р Турция.             

Процентът на откритите несъответствията при извършените през 2019 г. проверки на транспортните 

средства, както и на база общия брой проверки, е леко увеличен, в сравнение с предходните години. 

През 2019 г. продължава извършването на проверки на пътя по време на транспорт, съвместно с 

органите на Министерство на вътрешните работи. Целта на проверките е да се засили цялостно 

контрола и да се прекрати практиката за транспортирането на живи животни в нелицензирани 

транспортни средства. 

За 2019 г. няма постъпили заявления в ЦУ на БАБХ за временно отнемане на лицензи за превоз на 

животни и удостоверения за правоспособност на водачи съгласно ЗВД. При лицензираните 

превозвачи констатираните несъответствия стават все по-малко и по-незначителни. 

В резултат на проведените обучения от ЦУ на БАБХ, както и от обученията по програмата BTSF, 

експертите, които одобряват транспортни средства са много по-подготвени и компетентни. 

От извършения сравнителен анализ можем да се направи заключение, че се наблюдава  тенденция 

към подобряване ефективността на осъществявания контрол. 

Оценка на риска е определена като ниска в Тригодишната програма за одити за 2018 г. – 2020 г. и не 

са предвидени областни дирекции за одитиране. 

При анализ на отчета по изпълнение на ЕМНКП за 2019 за несъответствията, установени при 

проверките извършени от ОК при транспорт на животни се установява, че съотношението проверки 

– актове за установяване на административни нарушения е най-малко в ОДБХ – Хасково, ОДБХ – 

Търговище и ОДБХ – Кърджали, а най- малко в ОДБХ – Добрич и ОДБХ – Сливен. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност констатираните 

несъответствия все още да се допускат: 

-- Недостатъчен администратативен капацитет, съвместяване на различни по същество дейности от 

страна на инспекторите; 

- Липса на мотивация на служителите (ниско заплащане на труда, лоши условия на труд, 

недооценяване на труда, поставяне на неизпълними планове за контролпоради недостатъчен 

персонал и др.). 

3. Въздействието на риска: при ефективно провеждане на контрола и неспазване на 

изискванията на законодателството: 

• средна степен на въздействие здравето на животните: 

-Нараняване или смърт на определен брой животни. 

• средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, общество, неправителствени организации. Тази област 

е обект на медиен интерес и интерес от страна на неправителствените организации. 

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при одити област от страна на FVO, поради средната 

степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 
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Избрани одитирани организации: няма избрани одитирани организации. 

Обосновка: тази област на дейност – ХО към животните по време на транспорт показва среден риск. 

8. Официален контрол при странични животински продукти и продукти 

производни от тях, непредназначени за консумация от човека. 
1. Информация за риска: През 2019 г. при проведен одит от DG SANTE във връзка с подадено 

заявление от страна на България за преоценка и преработване на програмата за мониторинг на 

заболяването Спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) бяха оценени и въведените мерки за 

третирането на СЖП с произход от животновъдни стопанства, като се обърна особено внимание на 

специфичния рисков материал (СРМ), добит от говеда, заклани в стопанствата или намерени мъртви 

в стопанствата. 

Заключенията от този одит по отношение на страничните животински отпадъци са: 

- Действащите понастоящем разпоредби за събирането и унищожаването на СЖП са недостатъчни, 

за да се гарантира, че СЖП, и по-специално мъртвите животни от животновъдните стопанства и 

кръвта от кланиците, са правилно отчетени. Официалният контрол не е позволил надеждната 

проверка на генерираните количества СЖП, включително на специфичен рисков материал, тяхното 

събиране и унищожаване. 

От 2007 при проведени одити на FVO в тази област, често са установявани несъответствия, свързани 

с рисковете при компетентния орган, а именно: 

- Неспазване на изискванията на законодателството за изграждане на система за събиране и 

обезвреждане на всички СЖП (кръв, СЖП от ферми тип „заден двор“, храни от търговска мрежа, 

СЖП от млекопреработка); 

- Неспазване на изискванията на законодателството по отношение на маркирането с GTH на 

преработения животински протеин кат.1 и 2; 

- Неспазване на изискванията на законодателството, по отношение на използването на система 

TRACES при търговията между държавите членки с преработен животински протеин; 

- Ефективността на провеждания официалния контрол, по отношение съхранението на 

преработения животински протеин, търговските документи и използването на органични торове и 

подобрители на почвата. 

В тригодишната програма за периода 2018 г. -2020 г. оценка на риска в тази сфера на дейност е 6 - 

висока степен на риск. Избрани одитирани организации: ОДБХ Шумен. Няма извършен одит в тази 

област на дейност. 

2. Основни фактори, които показват висока степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- До момента няма проведен одит в тази сфера на дейност, който да оцени съответствието и 

ефективността на официалния контрол; 

- Голяма част от регистрираните на територията на страната кланични пунктове са и бенефициенти 

по различните мерки, одобрени и въведени от ДФЗ и получават европейско и национално 

финансиране; 

- Недостатъчен администратативен капацитет, съвместяване на различни по същество дейности от 

страна на инспекторите; 

- Липса на мотивация на служителите (лоши условия на труд, поставяне на неизпълними планове за 

контрол поради недостатъчен персонал и др.); 

- Ограничения брой обучения през годините в тези области на дейност. 

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Разпространение на някои заболявания по животните. 
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 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за ограничаване на заболяванията; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство,браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори; 

- Пред ЕК при предстоящи одити. в тази област от страна на FVO. 

Оценка на риска: вероятност – 3; сериозност – 3 9 

Избрани одитирани организации: ОДБХ –Шумен и ОДБХ-Варна 

Обосновка: На територията на Шумен се намира единият от двата екарисажа обезвреждащи 

основните количества СЖП в България. На територията на Варна се намират три каници, два 

кланични пункта, вторият по големина екарисаж и една регистрирана инсталация за изгаряне на 

СЖП. 

9.Официален контрол на химически замърсители в храните и остатъчни 

количества от пестициди. 

1. Информация за риска: При предходни проведени одити на FVO в тази област, често са 

установени следните несъответствия свързани с рисковете при компетентния орган: 

 - Ефективността на провеждания официалния контрол; 

 - Способността му да констатира несъответствия; 

 - Да изпълнява изискванията в законодателство, програми и процедури свързани с безопасността на 

крайните продукти; 

 - Да предприема адекватни действия; 

 - Да извършва ефективна верификация.  

През 2021 г. предстои провеждането на мисия от страна на ЕК с обхват „Храни от неживотински 

произход – остатъци от пестициди“. 

В доклада по изпълнение на ЕМНКП за 2019 г. е посочено, по отношение на Национална програма за 

контрол на остатъци от пестициди в и в/у храни (НПКОП): 

Общ брой взети проби от храни – 339 бр., от които 167 бр. по Регламент ( ЕО ) 2018/555, като 245 бр. 

са храни от неживотински произход, 24 бр.от животински произход, 10 храни за кърмачета и 60 бр. 

листни проби. От задължителните матрици по Регламент 2018/555 са взети по една проба от био 

храни – 12 бр. проби общо, като от тях са изпълнени само  4 бр. проби, а останалите 8 бр. не са взети 

поради липса на пазара на такива продукти. Същите са взети като конвенционални.  

Изпълнение на плануваните проби по лаборатории: 

-  ЦЛХИК – 185 бр. проби;  

-  външни лаборатории – 120 бр. проби храни от неживотински произход по Регламент ( ЕО ) 

2018/555, 24 бр. проби от животински произход, 10 бр. храни за кърмачета и преходни храни и 60 бр. 

листни проби за идентификация на ПРЗ. 

По отношение 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 2019 г. Програмата обхваща плановото вземане на проби от храни от 

растителен и животински произход за изследване на:  

Общ брой взети проби от храни – 474 бр., разпределени както следва:  

     -  нитрати – 45 бр. – няма несъответствия; 

     -  микотоксини – 73 бр. няма несъответствия; 

     - неорганичен калай – 8 бр.  – няма несъответствия; 

     - тежки метали – 79 бр. – няма несъответствия; 
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     - храни за кърмачета за тежки метали – 4 бр. – няма несъотвитствия; 

     - глицидилови естери на мастни киселини 5 бр. - няма несъотвитствия; 

     -  ерукова киселина – 6 бр. - няма несъответствия;  

     -  диоксини, диоксиноподобни и PСBs - 10 бр. - няма несъотвитствия;   

     - повърхностно активни вещества - 16  бр. - няма несъотвитствия;   

    -  акриламид 35 бр. – 2 бр. несъответстващи; 

     - оцветители – 64 бр. - няма несъотвитствия; 

     - добавки в храни /консерванти и подсладители/ - 43 бр. - няма несъотвитствия; 

     - нитрити – 56 бр.  - няма несъотвитствия; 

     - материали и предмети в контакт с храни – 27 бр. – няма несъотвитствия; 

     - храни обработени с йонизиращи лъчения – 3 бр. - няма несъотвитствия; 

За установените несъответстващи резултати са предприети съответните корективни действия; 

 Изпълнение на плануваните проби: 

    - Съдържание на химични замърсители - 281 броя проби; 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

-  Резултатите от проведените лабораторните изследвания  

 - Недостатъчен административен капацитет; 

 - Възможностите за обучение на персонала са били ограничени. 

3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Неблагоприятния ефектът върху здравето на хората се проявява след ежедневен продължителен 

прием на храни, като количествата на замърсителите трябва да са многократно завишени над 

допустимите стойности.  

 Средна степен на икономическо въздействие: 

- Ограниченията са свързани с конкретна партида или производител. 

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство , потребители. Тази област е обект на 

силен медиен интерес и интерес от страна на потребителите. 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящия одит през 2012 г. в тази област от страна 

на FVO, поради средната степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма. 

10.Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни от 

неживотински произход и композитни храни. 

1. Информация за риска: При проведените одити на официалния контрол в тази област на дейност 

се установяват несъответствия при компетентния орган по отношение на: 

-  Ефективността на провеждания официалния контрол; 

- Способността му да констатира несъответствия по отношение на хигиена, сграден фонд и 

оборудване, НАССР и да прилага административни мерки, които са съответстващи на риска и имат 

възпиращ и разубеждаващ ефект. 

Въпреки, че от страна на одитираните организации се предприемат мерки, много често 

несъответствията продължават да се констатират в различните регионални структури. 

През 2020 г. е публикувано и е в сила от 20.06.2020 г. ново законодателство, регламентиращо 
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изискванията в тази област на дейност – Закон за управление на агрохранителната верига и Закон за 

храните, което изисква от страна на официалния контрол познаване в детайли, утвърдени процедури 

за работа с цел унифициране на контрола, умения и опит в прилагането на законодателството. 

В Тригодишната програма за периода 2018 г. – 2020 г.оценката на риска в тази област е определена 

като висока. В програмата определената оценка на риска е – 6 (висок риск). Предвидено е с одит да 

бъдат обхванати не по-малко от 20 % от одитираните организации, отговарящи на посочените в 

програмата критерии, като са планирани като одитирани организации 6 областни структури. С 

изключение на ОДБХ-Ловеч, в останалите са проведени предвидените одити. Анализът на докладите 

от проведените одити в тази област на дейност показва,че е налице тенденция към намаляване на 

степента на вероятност несъответствията да бъдат допускани. Докладът от проведения одит в ОДБХ-

Стара Загора е изцяло положителен и няма препоръки към одитараната организация. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

резултати и заключения от проведените одити на официалния контрол; 

- Ново законодателство в областта на храните; 

- Резултати и заключения от проведените одити на официалния контрол; 

-  Резултати от извършената от централно ниво верификация на официалния контрол; 

 - Наличие на указания, процедури и инструкции от ЦУ на БАБХ, промяна в броя и вида на дейност 

на бизнес операторите под контрола на съответните регионални структури,  

- Недостатъчен административен капацитет (лоши условия на труд, недооценяване на труда, 

поставяне на неизпълними планове за контрол поради недостатъчен персонал и др.). 

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на  въздействие върху здравето на хората 

- Предлагане на пазара храни с микробиологични замърсители причиняващи остри хранителни 

заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето (салмонелоза, ботулизъм, 

стафилококова интоксикация) 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по големи групи от хора и имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите . 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити тази област от страна на FV 

Oпоради високата степен на въздействие върху здравето на хората. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Ловеч, Габрово, Кърджали, Шумен и Разград) 

Обосновка: Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, са избрани и одитирани 

организации, в които има големи производители и/или голям брой и търговци на храни от 

неживотински произход и композитни храни. Одитът в ОДБХ-Ловеч е отложен от предходната 

програма. 

11.Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни за 

кърмачета и детски храни. 
1. Информация за риска: 
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За източник на информация, относно съществуващия риск в съотвената област на дейност са 

използвани одитните доклади от извършени одити на официалния контрол и по-конкретно 

констатираните в тях несъответствия, доклади по изпълнението на ЕМНКП, информация за 

постъпилите жалби и сигнали, информация от национални регистри на обектите по отношение на 

обектите за търговия с храни и заведения за обществено хранене. 

За периода 2018 – 2020 г. е проведен 1 одит на официалния контрол цел „Оценка на системата на 

официален контрол при прозводството и предлагането на детски храни“, като същия е бил планиран 

за изпълнение в предишната тригодишна програма, обхващаща периода 2018 – 2020 г. На база на 

извършения одит са установени несъответствия свързани със следните рисковете при компетентния 

орган: 

- Пропуски на официалния контрол при констатиране и документиране на несъответствия, напр. по 

отношение на хигиенно подържане на обекта, сграден фонд и оборудване, системи за управление 

безопасността на храните – СУБХ и системи за анализ на опасностите и ККТ – НАССР, етикетиране 

и др.; 

 - Липса на последователност и ефективност на провеждания официалния контрол в съответната 

област на дейност; 

 - Липса на адекватно обучение на служителите по отношение на прилагането на законодателството; 

 - Непознаване на законодателството. 

В програмата 2018 – 2020 г. е посочено, че оценка на риска е – 6, т.е. рискът е висок, в настоящата 

програма рискът отново остава висок – 6. Рискът отстана непроменен, поради продължаващата 

тенденция при одитите на официалния контрол да се констатират отново същите несъответствия, 

които са установени при предходни одити, и във връзка с информацията от докладите по изпълнение 

на ЕМНКП.  

С одит ще бъдат обхванати не по-малко от 20 % от одитираните организации, отговарящи на 

посочените в програмата критерии – доклади от предходни одити, доклади по изпълнение на 

ЕМНКП, постъпили жалби и сигнали, брой на обектите от съответната категория, регистрирани на 

територията, подлежаща на контрол от съответната ОДБХ.  

Планирано е извършването на одити на официалния контрол в ОДБХ – Велико Търново, като е взето 

под внимание обстоятелството, че на територията на ОДБХ – Велико Търново и на ОДБХ-Пловдив 

са единствените регистрирани обекти за производство на детски храни и храни.На ОДБХ-Пловдив е 

проведен одит с този обхват на дейност през 2019 г.  

2. Фактори на риска: 

- Недостатъчност на специализираните обучения в конкретната област на дейност; 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на децата: 

- При неефективен официален контрол, рискът от предлагане на пазара детски храни с наличие на 

микробиологични и химични замърсители, причиняващи остри хранителни заболявания, някои с 

висока смъртност и трайно увреждане на здравето, е висок. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители и търговци на детски храни, във връзка с наложени 

ограничения за търговия, предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на 

разпространението на COVID – 19. 
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 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред потребителите, правителство, медии, браншови 

организации и съюзи, бизнес оператори. Евентуалното възникване на заболявания сред децата 

винаги е със сериозна значимост и води както до широк граждански отзвук, така и до медиен, и 

неминуемо се стига до загуба на доверието на потребителите ; 

- Уронване на престижа на компетентния оргон пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на децата. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ - Велико Търново 

Обосновка: В избрания регион се намира един от най-големите производители на детски храни.. 

През 2019 г. са настъпили промени, свързани с промяна на ръководството на областната дирекция.. 

12. Официален контрол при търговията на дребно с храни и заведенията за 

обществено хранене. 
1. Информация за риска:  

За източник на информация, относно съществуващия риск в съотвената област на дейност са 

използвани одитните доклади от извършени одити на официалния контрол и по-конкретно 

констатираните в тях несъответствия, доклади по изпълнението на ЕМНКП, информация за 

постъпилите жалби и сигнали, информация от национални регистри на обектите по отношение на 

обектите за търговия с храни и заведения за обществено хранене. 

За периода 2018 – 2020 г. са проведени 5 бр. одити на официалния контрол с цел „Оценка на риска 

при търговията на дребно и заведенията за обществено хранене“, като същите са били планирани за 

изпълнение в предишната тригодишна програма, обхващаща периода 2018 – 2020 г.  

На база тези одити са установени редица несъответствия свързани със следните рисковете при 

компетентния орган: 

 - Неизпълнение на плановете за контрол; 

 - Пропуски на официалния контрол при констатиране и документиране на несъответствия, напр. по 

отношение на хигиенно подържане на обекта, сграден фонд и оборудване, системи за управление 

безопасността на храните – СУБХ и системи за анализ на опасностите и ККТ – НАССР, етикетиране 

и др.; 

 - Липса на последователност и ефективност на провеждания официалния контрол в съответната 

област на дейност; 

 - Липса на адекватно обучение на служителите по отношение на прилагането на законодателството; 

 - Непознаване на законодателството. 

В тригодишната програма за извършване на одити на официалния контрол 2018 – 2020 г. 

определената оценка на риска е – 6 (висок риск). Поради продължаващата тенденция при одитите на 

официалния контрол да се констатират отново същите несъответствия, които са установени при 

предходни одити, и във връзка с информацията от докладите по изпълнение на ЕМНКП и от факта, 

че голяма част от жалбите се отнасят за обекти за търговия на дребно с храни и заведения за 

обществено хране, оценката на риска в настоящата програма отново е 6 (висок риск). 

С одит ще бъдат обхванати не по-малко от 20 % от одитираните организации, отговарящи на 

посочените в програмата критерии – доклади от предходни одити, доклади по изпълнение на 

ЕМНКП, постъпили жалби и сигнали, брой на обектите от съответната категория, регистрирани на 

територията, подлежаща на контрол от съответната ОДБХ.  

2. Фактори на риска: 

- Промени в законодателството; 

- Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 
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плановете за контрол;  

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфекциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на хората: 

При неефективен официален контрол, рискът от предлагане на пазара на храни с наличие на 

микробиологични и химични замърсители, причиняващи остри хранителни заболявания, някои с 

висока смъртност и трайно увреждане на здравето, е висок. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

Финансови загуби за производители и търговци на храни, във връзка с наложени ограничения за 

търговия, предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на 

COVID – 19. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство,браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Добрич, Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Варна, 

Кюстендил) 

Обосновка:. В част от избраните региони са констатирани пропуски при извършвани предходни 

одити на официалния контрол. Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които 

показват висока степен на вероятност, са избрани и одитирани организации, в които има голям брой 

обекти в тази област на дейност. 

13. Официален контрол при производството и пускането на пазара на 

хранителни добавки, добавки в храните, ензими и ароматизанти, 

пушилникондензати. Официален контрол при производството и пускането на 

пазара на материали предназначени за контакт с храните. 
1. Информация за рискаВ Тригодишната програма за периода 2018 г. -2020 г. определената оценка 

на риска е – 6 (висок риск). Предвидено е с одит да бъдат обхванати не по - малко от 90 % от 

одитираните организации, отговарящи на посочените в програмата критерии, като са планирани като 

одитирани организации 3 областни структури. Осъществени са всички планирани одити. Анализът 

на докладите от проведените одити показва тенденция към намаляване на констатираните 

несъответствия при официалния контрол в тази област на дейност. Проведният одит в ОДБХ-

Кюстендил не е установил несъответствия в извършвания контрол в тази област на дейност и 

докладът от одита е изцяло положителен. 

Официалния контрол на храните в Р. България се извършва адекватно, в съответствие с изискванията 

на европейско и национално законодателство и в съответствие с чл. 10 на  Регламент (ЕО) № 882/ 

2004. Този извод се потвърждава и от одити на DG SANТЕ при ЕК през 2019 г.  

В периода 12.03.2019 – 20.03.2019 г. в Република България бе проведен одит от DG(SANTE)/2019-

6660 за оценяване системата на официалния контрол, по отношение на подобрителите на храни 

(добавки в храните). В доклада от DG SANTE, EК, който като цяло е положителен, са отбелязани две 

препоръки, както следва:  

- Компетентният орган (КО) следва да създаде и приведе в изпълнение програма за мониторинг на 

приема на добавки в храните и ароматизанти в съответствие с изискванията на член 27 от Регламент 

(ЕО) № 1333/2008 и член 20 от Регламент (ЕО) № 1334/2008, за което е изпратено писмо до МЗ и за 
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това е уведомен одитния екип. 

- КО следва да гарантира, че подходът, следван от длъжностните лица при извършване на контрол 

върху ПХ, е адекватно и правилно описан в относимата СОП, за да бъде избегнато възможно 

погрешно тълкуване на това, какво се изисква да бъде проверявано по време на официалния контрол, 

и да се осигури последователност на официалния контрол съобразно изискването в член 4, параграф 

4 от Регламент (ЕО) № 882/2004. 

 2.Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 - Влизане в сила от 01.06.2013 г. на законодателство в областта на добавки в храните, ензими и 

ароматизанти, пушилникондензати; 

- Проведени са редица обучения на персонала в тази област на дейност; 

- Резултати от проведената верификация на ефективността и проведените вътрешни и външни одити; 

- Недостатъчен административен капацитет (недостатъчен брой инспектори, изпълнение на много и 

разнородни задачи свързани с официалния контрол, поставяне на неизпълними планове за контрол 

поради недостатъчен персонал и др.); 

- В ОДБХ-Кюстендил е проведен одит с този обхват и одитният екип не е установил несъотвествия в 

провеждания официален контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Неблагоприятния ефектът върху здравето на хората се проявява след ежедневен продължителен 

прием на храни, като количествата на добавките или мигриралите от опаковките вещества трябва да 

са многократно завишени над допустимите стойности.  

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство , потребители. Тази област е обект на 

медиен интерес и интерес от страна на потребителите и неправителствените организации. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 

14.Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни от 

животински произход. Официален  контрол при производството и предлагането 

на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и продукти от тях. 
1. Информация за риска: При проведени одити на DGSANTE в тези области много често са 

установени несъответствия свързани със следните рисковете при компетентния орган: 

- Ефективност на провеждания официалния контрол, включително предкланичен и следкланичен 

преглед и хуманно отношение по време на клане; 

- Умения на официалния контрол да констатира несъответствия; 

- Липса на адекватни действия от страна на официалния контрол при констатирани несъответствия; 

- Повтаряемост на констатирани при предходни одити на официалния контрол несъответствия.  

В Тригодишната програма за периода 2018 г.- 2020 г. определената оценка на риска е – 9 (висок 

риск). Предвидено е с одит да бъдат обхванати не по - малко от 30 % от одитираните организации, 

отговарящи на посочените в програмата критерии. За периода 2018 г. – 2020 г. са одитирани 3 ОДБХ. 

При всички проведени одити на официалния контрол са констатирани пропуски в дейността и 

ефективността на провеждания официален контрол свързани с недокументиране на установените 

несъответствия или невъзможност да се констатират сериозни несъответствия на бизнес-оператора. 

Допускат се пропуски от страна на официалния контрол при провеждания предкланичен, 

седкланичен преглед, проверките за хуманно отношение по време на клане, проверки за СЖП и 

прилагането на методите на вземане на проби. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- Ново законодателство; 

- Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 
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- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Сериозно въздействие върху здравето на хората: 

- Предлагане на пазара на храни с микробиологични замърсители причиняващи остри хранителни 

заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето на хората (антракс, 

туберкулоза, бруцелоза, салмонелоза, трихинелоза, листериоза, ТСЕ). 

 Сериозно въздействие върху здравето на животните: 

- Разпространение на някои заболявания по животните. 

 Сериозно икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия, 

предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на COVID – 19. 

 Сериозно въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство,браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Монтана, Русе, София област, Враца, Хасково); 

Обосновка:. В част от избраните региони са констатирани пропуски при извършвани предходни 

одити на официалния контрол. Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които 

показват висока степен на вероятност, са избрани и одитирани организации, в които има голям брой 

обекти в тази област на дейност. 

15.Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни от 

животински произход. Официален  контрол при производството и предлагането 

на мляко и млечни продукти. 
1. Информация за риска: При проведени одити на DGSANTE в тази област много често са 

установявани несъответствия свързани със следните рисковете при компетентния орган: 

- Ефективността на провеждания официалния контрол; 

- Способността ва официалния контрол да констатира несъответствия; 

- Способността на официалния контрол да изпълнява изискванията в законодателство, програми и 

процедури свързани с безопасността на крайните продукти; 

- Способността на официалния контрол да предприема адекватни действия; 

- Способността на официалния контрол да изпълнява правилно метода вземане на проби от сурово 

мляко. 

От страна на компетентния орган се предприемат мерки, но въпреки това много често 

несъответствията продължават да се констатират в различните регионални структури.  

В Тригодишната програма за периода 2018 г. 2020 г. определената оценка на риска е – 9 (висок риск). 

Предвидено е с одит да бъдат обхванати не по- малко от 30 % от одитираните организации, 

отговарящи на посочените в програмата критерии. За тригодишния период са одитирани 2 ОДБХ. 

При проведените одити са констатирани сериозни пропуски в дейността и ефективността на 

провеждания официален контрол свързани с недокументиране на установените несъответствия или 

невъзможност да се констатират сериозни несъответствия на бизнес-оператора. Констатирани са 

несъответствия между резултатите от лабораторното изпитване на суровото мляко и хигиенното 

състояние на обектите, както и нереално ниския процент на несъответстващи резултати.  

2. Основни фактори, които показват висока степен на вероятност несъответствията да бъдат 



Страница 33 от 49 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 - От страна на компетентния орган се предприемат мерки, но въпреки това много често 

несъответствията продължават да се констатират в различните регионални структури; 

- Недостатъчен административен капацитет (неизпълними планове за контрол, недостатъчен брой 

инспектори идр.) 

- Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

-Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

- Недостатъчен напредък по отношение на предприетите мерки в тази област е констатиран при 

проведения „Общ профил на страната“  и при проведените Мисии в областта на официалния контрол 

при добива на етапа на суровото мляко и по отношение на лабораториите, изпитващи суровото 

мляко.. 

3. Въздействие на риска: 

 Сериозно въздействие върху здравето на хората: 

- Предлагане на пазара на храни с микробиологични замърсители причиняващи остри хранителни 

заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето на хората (туберкулоза, 

бруцелоза, салмонелоза, стафилококова интоксикация, листериоза). 

 Сериозно въздействие върху здравето на животните: 

- Разпространение на някои заболявания по животните. 

 Сериозно икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия, 

предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на COVID – 19. 

 Сериозно въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 
Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Разград, Благоевград и Смолян  ) 

Обосновка: В част от избраните региони са констатирани пропуски при извършвани предходни 

одити на официалния контрол. Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които 

показват средна степен на вероятност, са избрани и одитирани организации, в които има голям брой 

обекти в тази област на дейност. 

16.Официален контрол при производството и пускането на пазара на риба и 

рибни продукти и живи двучерупчести мекотели. 
1. Информация за риска: При проведени одити на DGSANTE в тези области са установени 

несъответствия свързани със следните рисковете при компетентния орган: 

 Липса на официален контрол на етапа сваляне на рибата на брега и в местата за първа 

продажба; 

 Ефективността на провеждания официалния контрол; 

 Способността ва официалния контрол да констатира несъответствия; 

 Способността на официалния контрол да изпълнява изискванията в законодателство, 

програми и процедури свързани с безопасността на крайните продукти; 

 Способността на официалния контрол да предприема адекватни действия; 

В Тригодишната програма за периода 2018 г. - 2020 г. определената оценка на риска е – 6 (висок 

риск). Предвидено е с одит да бъдат обхванати не по- малко от 20 % от одитираните организации, 
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отговарящи на посочените в програмата критерии. За периода 2018 г. – 2020 г. са планирани за одит 

3 ОДБХ.  

2. Основни фактори, които показват висока степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

 Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели 

заложени в плановете за контрол;  

 Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия 

Корона вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в 

началото на 2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения 

в осъществяването на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Сериозно въздействие върху здравето на хората: 

- Предлагане на пазара на храни с микробиологични замърсители причиняващи остри хранителни 

заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето на хората (туберкулоза, 

бруцелоза, салмонелоза, стафилококова интоксикация, листериоза). 

 Сериозно въздействие върху здравето на животните: 

- Разпространение на някои заболявания по животните. 

 Сериозно икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия, 

предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на COVID – 19. 

 Сериозно въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (Пловдив, Бургас, Сливен);  

Обосновка: Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които показват висока 

степен на вероятност са избрани одитирани организации, в които има голям брой обекти в тази 

област на дейност и не са били обхванати с одит. 

16. Официалния контрол при производството и пускането на пазара на яйца и 

яйчни продукти. 
1. Информация за риска:  

При проведени одити на официалния контрлол в тази област на дейност  не са установени сериозни 

несъответствия, но съществуват следните рисковете при компетентния орган: 

- Ефективност на провеждания официалния контрол; 

- Умения на официалния контрол да констатира несъответствия; 

- Липса на адекватни действия от страна на официалния контрол при констатирани несъответствия; 

В Тригодишната програма за периода 2018 г. 2020 г. определената оценка на риска е – 6(висок риск). 

Проведен е един одит на официалния контрол през 2018 г.  

При проведения одит не са констатирани сериозни пропуски в дейността и ефективността на 

провеждания официален контрол свързани с недокументиране на установените несъответствия или 

невъзможност да се констатират сериозни несъответствия на бизнес-оператора, което от своя страна 

е предпоставка за намаляване на категорията риск. Определената оценка на риска е 4 (среден риск). 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

 Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 
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плановете за контрол;  

 Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в 

осъществяването на официалния контрол. 

3. Въздействие на риска: 

 Ниска степен на въздействие върху здравето на хората 

- Липсата на етикетиране и маркиране на яйцата няма пряко въздействие върху здравето на хората. 

 Ниска степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Липсата на етикетиране и маркиране на яйцата няма пряко въздействие върху здравето на 

животните. 

 Ниска степен на икономическо въздействие: 

- Маркировката и етикетирането касаят определена партида. 

 Ниска степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори.  

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити. в тази област от страна на FVO, 

поради ниската степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма. 

17. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на 

колаген, желатин, обработени стомаси, пикочни мехури и черва. Официален 

контрол при производството и предлагането на пазара на пчелен мед и пчелни 

продукти. 
1. Информация за риска: В тази област на дейност не са провеждани одити на FVO. В тази област 

не са провеждани вътрешни одити. 

В тази област на дейност няма постъпили сигнали свързани с безопасността на тези продукти. При 

извършената верификация на контрола от ЦУ на БАБХ няма данни за констатирани нарушения в 

тази област. Предприятията произвеждащи колаген, желатин и осолени черва в България са единици. 

Няма възникнали кризисни ситуации. В Тригодишната програма за одитите на официалния контрол 

за периода 2018 г. – 2020 г.също  оценката на риска в тази област на дейност е нисък и няма 

предвидени одити. 

2. Основни фактори, които показват ниска степен на вероятност за възникване на риск за 

официалния контрол:  

-  няма промени в структурата и организацията на контрола в тази област на дейност; 

-персоналът е обучен и притежава знания и опит за провеждане на този контрол; 

3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Осолените черва не се предлагат на потребителя, а се използват за последваща преработка в 

месопреработвателни предприятия; 

- При меда неблагоприятния ефектът върху здравето на хората се проявява след ежедневен 

продължителен прием на храни, като количествата на остатъците от ВМП и замърсители от околната 

среда трябва да са многократно завишени над допустимите стойности; 

 Средна степен на върху здравето на животните: 

- Разпространение на някои заболявания по животните. 

 Средна степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производителите на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Средна степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 
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потребители, бизнес оператори; 

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК в тази област от страна на FVO, поради средната степен на 

въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 1; сериозност – 2 2 

Избрани одитирани организации: няма 

Обосновка:тази област на дейност показва нисък риск и няма да бъде включена в 

тригодишната програма 

18. Официален контрол при внос на храни от неживотински произход. Граничен 

ветеринарномедицински контрол. Внос и транзит на храни от животински 

произход. Внос, износ и транзит на живи животни. Внос и транзит на фуражи. 

Внос и транзит на СЖП.  
1. Информация за риска:  

През 2017 г. е извършен одит от FVO с обхват включващ: организирането и осъществяването на 

документните проверки и свързания с тях контрол на продукти от животински произход, продукти 

от неживотински произход и живи животни. По-специално одитиращите са обърнали внимание на 

ролята и отговорностите, обучението и компетентността на персонала, както и комуникацията и 

сътрудничеството между компетентните органи, отговарящи за документалните проверки, 

предприетите действия в случай на несъответствия, установени по време на проверките, 

използването на интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES), проверката на 

дейностите по съответствие и свързаната с това документация. Препоръките от одита са: 

1. Да се гарантира, че компетентният орган ще въведе система за проверка на ефективността на 

официалния контрол, осъществяван по отношение на вноса на живи животни и продукти от 

животински и неживотински произход, както се изисква в член 4, параграф 2, буква а), член 4, 

параграф 6 и член 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004.  

2. Да се гарантира, че са въведени съответните документирани процедури и те са на разположение 

на персонала, който осъществява официалния контрол, както се изисква в член 8, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 882/2004.  

3. Да се гарантира, че съоръженията на ГИП на летище София напълно отговарят на изискванията 

на Решение 2001/812/EО на Комисията. 

 Установените несъответствия са свързани със следните рисковете при компетентния орган: 

- Ефективността на провеждания официалния контрол; 

- Способността му да констатира несъответствия, по отношение на сертификатите за внос и транзит, 

ЕДВ при приемането на пратки свободна търговия с храни и живи животни; 

- Да изпълнява изискванията в законодателство, по отношение на сграден фонд, оборудване и 

хигиена на ГИП, предварителните уведомления, достъп до системите на Агенция митници и 

мониторингови програми; 

- Да взима правилни решения за пратките след проведения контрол по отношение на пратки от внос, 

транзит и реекспорт; 

- Да извършва ефективна верификация в тази област.  

 От страна на компетентния орган са предприети мерки за отстраняване на голям процент от 

констатираните несъответствия, въпреки това част от тях продължават да се констатират в 

различните ГИП. Много от несъответствията констатирани от инспекторите на FVO през 2017 г. са 

констатирани и при извършените одити на официалния контрол в рамките на тригодшната програма 

2018г. – 2020г. 

В Тригодишната програма за периода 2018 г.- 2020 г. определената оценка на риска е 9 (висок риск). 

През 2018г- 2020г. от одитираните организации, отговарящи на посочените в програмата критерии са 

планирани 2 одита на 2 ГИП, като планът е изпълнен 100% . При проведените одити са констатирани 

несъответствия, като някои съвпадат с констатациите от одита на DG SANTE. 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

 - Сменено е основно европейското законодателство в тази област, което изисква актуализация и на 

вече разписаните документални процедури.  
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- от страна на отдела в дирекция „Граничен контрол“ се разработват указания, инструкции и 

процедура за осъществяване на контрола на ниво ГИП. 

3. Въздействие на риска: 

 Висока степен на въздействие върху здравето на хората 

- Предлагане на пазара храни с микробиологични и химични замърсители причиняващи остри и 

хронични хранителни заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето  

(салмонелоза, ботулизъм, стафилококова интоксикация, трихинелоза, микотоксикози). 

 Висока степен на въздействие върху здравето на животните 

- Разпространение на някои заболявания по животните; 

- Умъртвяване на голям брой животни. 

 Висока степен на икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за ограничаване на заболявания; 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по -големи групи от хора и имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите . 

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящия одит през 2021 г. в тази област от страна 

на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 

Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 3 6 

ГИП- Летище София; ГИП- Пристанище – Бургас. 

Обосновка: ГИП – Летище – София e бил обект на одит от DG SANTE 2017г., където са 

констатирани и несъответствия, а ГИП- Пристанище – Бургас не е бил обхванат от тригодишната 

програма 2018-2020 г. 

20. Лабораторна дейност. 
1. Информация за риска: В предходни години  при два одита на DG SANTE, касаещи мляко и 

млечни продукти и програмата за антимикробнарезистентност на България са констатирани 

пропуски в провежданата лабораторна дейност. При първия одит на ЕК е дадена препоръка към 

БАБХ да се предприемат мерки,свързани с провеждането на  извънреден одит  с цел Оценка на 

функционирането на системата за инспектиране на лаборатории от страна на БАБХ с цел оценката на 

пригодността им за целите, за които са ангажирани, одитирана организация – дирекция „Контрол на 

храните“, ЦУ на БАБХ. Такъв одит е извършен през 2019 г. Като цяло докладът е положителен, 

установени са несъществени несъответствия и са дадени препоръки за тяхното отстраняване. 

С промяната на УПБАБХ (ДВ бр. 90/2020 г.) в ЦУ на БАБХ е създадена нова дирекция в 

специализираната администрация „Лабораторен контрол“, която координира лабораторно-

диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, 

растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, 

фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО. 

В чл. 39 на Регламент (ЕС) 2017/625 е посочено, че „компетентните органи организират одити ва 

официалните лаборатории, които са определили съгласно чл. 37, параграф 1, редовно и винаги когато 

сметнат, че е необходим одит, освен ако смятат такъв одит за излишен предвид оценката на 

акредитацията“. 

В Тригодишната програма за периода 2018 г. – 2020 г. оценката на риска в тази област на дейност е 

определена като висока. Планирано е да бъде извършен одит на изпитвателната лаборатория на 

ОДБХ – София град, който поради усложнената епидемиологична обстановка бе отложен за 

включване в настоящата програма. Всички лаборатории подлежат на акредитация от БСА, поради 

тази причина определената степен на риска е среден. 

2. Основни фактори, за средна степен на вероятност за възникване на риск за официалния контрол:  

- Промени в законодателството и структурата на компетентния орган; 

- Възможностите за обучение на персонала са били ограничени. 

 

3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 
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- Предлагане на пазара на храни с микробиологични и химични замърсители причиняващи остри и 

хронични хранителни заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето 

(салмонелоза, стафилококова интоксикация, трихинелоза, микотоксикози). 

- Невъзможност да се открият високорезистентни щамове на патогенни бактерии причиняващи 

зоонози. 

 Средна степен на въздействие върху здравето на животните: 

- Невъзможност да се откриятависокорезистентни щамове на патогенни бактерии причиняващи 

зоонози. 

- Умъртвяване на голям брой животни при някои заболявания. 

 Висока степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори  

- Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити в тази област от страна на FVO. 
Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Избрани одитирани организации: ИЛ към ОДБХ-София град 

Обосновка: планираният за 2020 г. одитът е отложен. 

21. Етикетиране на храни 
1. Информация за риска:  
При проведени одити на официалния контрлол в тази област на дейност  не са установени сериозни 

несъответствия, но съществуват следните рисковете при компетентния орган: 

- Ефективност на провеждания официалния контрол; 

- Умения на официалния контрол да констатира несъответствия; 

- Липса на адекватни действия от страна на официалния контрол при констатирани несъответствия; 

В Тригодишната програма за периода 2018 г. 2020 г. определената оценка на риска е – 6 (висок риск). 

Предвидено е с одит да бъдат обхванати не по- малко от 30 % от одитираните организации, 

отговарящи на посочените в програмата критерии. За периода 2018 г. – 2020 г. са одитирани 2 ОДБХ. 

При всички проведени одити на официалния контрол не са констатирани сериозни пропуски в 

дейността и ефективността на провеждания официален контрол свързани с недокументиране на 

установените несъответствия или невъзможност да се констатират сериозни несъответствия на 

бизнес-оператора, което от своя страна е предпоставка за намаляване на категорията риск. 

Определената оценка на риска е 4 (среден риск). 

2. Основни фактори, които показват средна степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол. 

- Проведени са редица специализирани обучения по темата. 

3. Въздействие на риска: 

 Средна степен на въздействие върху здравето на хората: 

- Липсата на етикетиране или некоректно етикетиране няма пряко въздействие върху здравето на 

хората,с изключение на съставките, които могат да доведат до алергична реакция; 

 Ниска степен на икономическо въздействие: 

- Маркировката и етикетирането касаят определена партида. 

 Ниска степен на въздействие върху престижа на компетентния орган: 

-Уронване на престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори.  

-Уронване на престижа на БАБХ пред ЕК при предстоящи одити. в тази област от страна на FVO, 

поради ниската степен на въздействие върху здравето на хората и животните. 
Оценка на риска: вероятност – 2; сериозност – 2 4 

Обосновка: тази област на дейност показва среден риск и няма да бъде включена в 
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тригодишната програма. 

22. Официален контрол при одобрение и регистрация на обекти за производство 

на храни от животински и неживотински произход, обекти за търговия с храни и 

заведения за обществено хранене. 
Информация за риска:  

От 2020 г.е в сила нов Закон за храните, в който е изменен реда и начина за регистрация и одобрение 

на обектите за производство на храни от животински и неживотински произход, обектите за 

търговия с храни и заведенията за обществено хранене. Липсват разписани и утвърдени процедури 

от страна на ЦУ на БАБХ по отношение процеса на регистрация и одобрение на обектите.  

2. Основни фактори, които показват висока степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- Ново законодателство; 

- Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

- Липса на документирани процедури с цел унифициране на официалния контрол; 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

3. Въздействие на риска: 

 Сериозно въздействие върху здравето на хората: 

- Предлагане на пазара на храни с микробиологични замърсители причиняващи остри хранителни 

заболявания, някои с висока смъртност и трайно увреждане на здравето на хората (туберкулоза, 

бруцелоза, салмонелоза, стафилококова интоксикация, листериоза), поради дългия срок предвиден в 

ЗХ от момента на подаване на заявлението за регистрация/одобрение, до първа проверка.  

 Сериозно икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия, 

предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на COVID – 19. 

 Сериозно въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство, браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 
Оценка на риска: вероятност – 3; сериозност – 2 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ (София град, Перник);  

Обосновка: Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които показват висока 

степен на вероятност са избрани одитирани организации, в които има голям брой обекти в тази 

област на дейност и не са били обхванати с одит. 

23. Официален контрол по отношение на търговията със ЗГУ, ЗНП и ХТСХ 

1. Информация за риска:  

До момента не са провеждани одити в съответната област на дейност, което от своя страна може да 

доведе до пропуски в извършвания официален контрол. В тази област на дейност е определена 

оценка на риска 4 (среден риск). 

2. Основни фактори, които показват висока степен на вероятност несъответствията да бъдат 

допускани или допуснати в голяма част от регионалните структури: 

- Липсата на насочени обучения в конкретната област на дейност; 

- Липса на мотивация на служителите, обусловена от неизпълнимо високите показатели заложени в 

плановете за контрол;  

- Възникналата през 2019 г. криза в световен мащаб свързана с разпространението на новия Корона 

вирус и причиняваното от него инфикциозно заболяване COVID – 19, и въведеното в началото на 

2019 г. извънредно положение в РБългария, доведоха до значителни затруднения в осъществяването 

на официалния контрол като цяло. 

3. Въздействие на риска: 
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 Ниско въздействие върху здравето на хората: 

Некоректното етикетиране на храните с ЗГУ, ЗНП и ХТСХ не води до пряко или косвено 

въздействие върху здравето на хората. 

 Сериозно икономическо въздействие: 

- Финансови загуби за производители на храни, във връзка с наложени ограничения за търговия, 

предвид възникналата в световен мащаб криза в следствие на разпространението на COVID – 19. 

 Сериозно въздействие върху престижа на компетентния орган: 

- Уронване престижа на БАБХ пред медии, правителство,браншови организации и съюзи, 

потребители, бизнес оператори. Тези заболявания обхващат винаги по - големи групи от хора, имат 

широк медиен отзвук и водят до загуба на доверието на потребителите; 

- Уронване на престижа на компетентния орган пред ЕК при предстоящи одити в тази област от 

страна на FVO, поради високата степен на въздействие върху здравето на хора. 

Оценка на риска: вероятност – 3; сериозност –2 6 

Избрани одитирани организации: ОДБХ- Силистра  

Обосновка: Поради наличие на фактори свързани с вероятност на риска, които показват висока 

степен на вероятност са избрани одитирани организации, в които има голям брой обекти в тази 

област на дейност и не са били обхванати с одит. 
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5. Финансови ресурси необходими за изпълнение на програмата. 
При изчисляване на финансовите ресурси необходим и за изпълнението на програмата са взети 

предвид следните разходи необходими за един одитор: дневни пари- 20 лв. на ден, нощувка- 50 лв. 

на ден, и следните общи разходи: гориво за служебни автомобили изчислено при среден разход на 

100 км. 

 

2021 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 
ОДБХ бр.одити бр. проверяващи бр.дни бр.нощувки общо командировъчни за един човек Километри Литри бензин Разход за гориво Общо

1. Благоевград 0

2. Бургас 0

3. Варна 0

4. В. Търново 1 3 5 4 900 300 500 50 130 1030

5. Видин 1 3 5 4 900 300 500 50 130 1030

6. Враца 0

7. Габрово 1 3 5 4 900 300 450 45 117 1017

8. Добрич 0

9. Кърджали 1 3 5 4 900 300 750 75 195 1095

10. Кюстендил 0

11. Ловеч 1 3 5 4 900 300 320 32 83 983

12. Монтана 0

13. Пазарджик 0

14. Перник 1 4 4 320 80 320 32 83 403

15. Плевен 1 4 5 4 1200 300 340 34 88 1288

16. Пловдив 1 3 5 4 900 300 450 45 117 1017

17. Разград 1 4 5 4 1200 300 800 80 208 1408

18. Русе 1 4 5 4 1200 300 900 90 234 1434

19. Силистра 1 3 5 4 900 300 1000 100 260 1160

20. Сливен 1 3 5 4 900 300 620 62 161 1061

21. Смолян 0

22. София-град 1 3 4 300 300

23. София-област 1 3 5 4 900 300 300 30 78 978

24.  Ст. Загора 1 2 5 4 600 300 500 50 130 730

25. Търговище 0

26.  Хасково 0

27.  Шумен 0

28. Ямбол 0

0

           Общо: 15 48 73 52 12920 3980 7750 775 2014 14934
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2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 
ОДБХ бр.одити

бр. 

проверяващи
бр.дни бр.нощувки

общо 

командировъчни
за един човек Километри Литри бензин

Разход за 

гориво
Общо

1. Благоевград 0

2. Бургас 1 4 5 4 1200 300 1000 100 260 1460

3. Варна 1 4 5 4 1200 300 1200 120 312 1512

4. В. Търново 0

5. Видин 1 4 5 4 1200 300 500 50 130 1330

6. Враца 1 4 5 4 1200 300 240 24 63 1263

7. Габрово 0

8. Добрич 1 4 5 4 1200 300 600 60 156 1356

9. Кърджали 0

10. Кюстендил 0

11. Ловеч 1 3 5 4 900 300 320 32 83 983

12. Монтана 0

13. Пазарджик 0

14. Перник

15. Плевен

16. Пловдив 1 4 5 4 1200 300 450 45 117 1317

17. Разград 0

18. Русе

19. Силистра 1 3 5 4 900 300 1000 100 260 1160

20. Сливен 0

21. Смолян 1 4 5 4 1200 300 600 60 156 1356

22. София-град 1 3 4 300 300

23. София-област 1 4 5 4 1200 300 300 30 78 1278

24.  Ст. Загора 0

25. Търговище 0

26.  Хасково 1 4 5 4 1200 300 650 65 169 1369

27.  Шумен 1 3 5 4 900 300 740 74 192 1092

28. Ямбол 1 3 5 4 900 300 800 80 208 1108

ГИП- Лет. София 1 3 4 300 300

           Общо: 15 54 73 52 15000 3900 8400 840 2184 17184
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2023 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
ОДБХ бр.одити

бр. 

проверяващи
бр.дни бр.нощувки

общо 

командировъчни
за един човек Километри Литри бензин

Разход за 

гориво
Общо

1. Благоевград 1 4 5 4 1200 300 320 32 83 1283

2. Бургас 1 3 5 4 900 300 1000 100 260 1160

3. Варна 1 4 5 4 1200 300 1200 120 312 1512

4. В. Търново 1 3 5 4 900 300 500 50 130 1030

5. Видин 0

6. Враца 0

7. Габрово 0

8. Добрич 0

9. Кърджали 1 4 5 4 1200 300 750 75 195 1395

10. Кюстендил 1 4 5 4 1200 300 300 30 78 1278

11. Ловеч 0

12. Монтана 1 4 5 4 1200 300 300 30 78 1278

13. Пазарджик 1 4 5 4 1200 900 320 32 83 1283

14. Перник 0

15. Плевен 1 3 5 4 900 300 340 34 88 988

16. Пловдив 0

17. Разград 1 4 5 4 1200 300 800 80 208 1408

18. Русе 0

19. Силистра 0

20. Сливен 1 4 5 4 1200 300 620 62 161 1361

21. Смолян 1 3 5 4 900 300 600 60 156 1056

22. София-град 0

23. София-област 0

24.  Ст. Загора 1 4 5 4 1200 300 500 50 130 1330

25. Търговище 1 3 5 4 900 300 900 90 234 1134

26.  Хасково 0

27.  Шумен 1 3 5 4 900 300 740 74 192 1092

28. Ямбол 0

ГИП- Бургас 1 3 5 4 900 300 1000 100 260 1160

           Общо: 16 57 80 64 17100 5400 10190 1019 2648 19748
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6. Цели на три годишната програма и критерии за изпълнението й и постигане 

на целите й. 

 

Основната цел на програмата е в края на тригодишния период оценката на риска в 

отделните  области на дейност на официалния контрол да бъде да бъде намалена, 

како следва: 

 

6.1. Здраве на растенията- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността 

на риска при следните критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от 

извършените одити. 
6.2. Официален контрол в животновъдните обекти. Здравеопазване на животните. 

Хуманно отношение към животните при отглеждането им. 

6.2.1 Официален контрол при регистрация на животновъдните обекти, 

идентификация на животните и въвеждане на данните в информационна система ВЕТ 

ИС- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността на риска при следните 

критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от извършените одити и 

сигнали от НПО. 

6.2.2. Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на заболявания по 

животните и ДПП.  

АЧС- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността на риска при 

следните критерии: доклади от одити на FVO, доклади от извършените одити, 

доклади от верификация. 

6.2.3. Официален контрол при изпълнение на програмите за надзор на заболявания по 

животните и ДПП. 

Салмонелоза, Нископатогенна инфлуенца по птиците- от оценка 6 на оценка 3, 

като се намали вероятността на риска при следните критерии: доклади от одити 

на DG SANTE, доклади от извършените одити и кризисни ситуации с 

констатиране на заболяванията. 

6.2.4. Официален контрол – хуманно отношение при отглеждането на животни -  

от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността на риска при следните 

критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от извършените одити, 

доклади от извършена верификация, жалби от граждани и НПО. 

6.3. Официален контрол при странични животински продукти и продукти производни 

от тях, непредназначени за консумация от човека- от оценка 9 на оценка 6, като се 

намали вероятността на риска при следните критерии: доклади от одити на DG 

SANTE, доклади от извършените одити. 

6.4. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни от 

неживотински произход и композитни храни- от оценка 6 на оценка 3, като се 

намали вероятността на риска при следните критерии: доклади от одити на DG 

SANTE, доклади от извършените одити, доклади от извършена верификация и 

жалби от граждани и НПО. 
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6.5. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни за 

кърмачета и детски храни- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността 

на риска при следните фактори и критерии: доклади от вътрешни одити. 

6.6. Официален контрол при търговията на дребно с храни и заведенията за 

обществено хранене- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността на 

риска при следните критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от 

извършените одити. 

6.7. Официален контрол при производството и предлагането на пазара на храни от 

животински произход. Официалния контрол при производството и предлагането на 

месо от копитни животни, месо от дивеч, мляко и продукти от тях, птиче месо и 

продукти от тях- от оценка 6 на оценка 3, като се намали вероятността на риска 

при следните критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от 

извършените одити, сигнали от граждани и НПО. 

6.8. Официален контрол при производството и пускането на пазара на риба и рибни 

продукти и живи двучерупчести мекотели- от оценка 6 на оценка 3, като се намали 

вероятността на риска при следните критерии: доклади от одити на DG SANTE, 

доклади от извършените одити, сигнали от граждани и НПО. 

6.9. Официален контрол при внос на храни от неживотински произход. Граничен 

ветеринарномедицински контрол. Внос и транзит на храни от животински произход. 

Внос, износ и транзит на живи животни. Внос и транзит на фуражи. Внос и транзит 

на СЖП. - от оценка 9 на оценка 6, като се намали вероятността на риска при 

следните критерии: доклади от одити на DG SANTE, доклади от извършените 

одити. 
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ТРИ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОДИТИ НА ОФИЦИАЛНИЯТ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 

2021 – 2023 ГОДИНА 
 

№ ОДИТИРАНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕЛ НА ОДИТА ПЕРИОД НА ИЗВЪРШВАНЕ 

НА ОДИТА/МЕСЕЦ 

2021 г. 
1. ОДБХ – Сливен 

 

Оценка на системата на официалния контрол при изпълнение на 

НППКЛБЖЗ –ТСЕ. 

февруари 

2. ОДБХ - Русе Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и 

продукти от тях. 

февруари 

 

3. ОДБХ – Кърджали Оценка на системата на официалния контрол при изпълнение на 

НППКЛБЖЗ – Нюкясълска болест. 

март 

4. ОДБХ – София град Оценка на системата на официален контрол при одобрение и регистрация 

на обекти за производство на храни от животински и неживотински 

произход, обекти за търговия с храни и заведения за обществено хранене. 

март 

5. ОДБХ – София област Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и 

продукти от тях. 

април 

6. ОДБХ-Пловдив Оценка на системата на официалния контрол при регистрация на 

животновъдните обекти. 

април 

7. ОДБХ – Силистра Оценка на системата на официален контрол по отношение на търговията 

със ЗГУ, ЗНП и ХТСХ. 

май 

8. ОДБХ – Перник  Оценка на системата на официален контрол при одобрение и регистрация 

на обекти за производство на храни от животински и неживотински 

произход, обекти за търговия с храни и заведения за обществено хранене. 

юни 

9. ОДБХ – Плевен Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с 

храни и ЗОХ. 

юни 

10. ОДБХ –Видин 

 

Оценка на системата на официалния контрол при официалната 

идентификацията на селскостопанските животни – ЕПЖ, ДПЖ и свине. 

юни 

11. ОДБХ- Велико Търново Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на детски храни. 

юли 
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12. ОДБХ – Стара Загора 

 

Оценка на системата на официалния контрол при здраве на растенията. септември 

13. ОДБХ –Разград 

 

Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на мляко и млечни продукти. 

октомври 

14. ОДБХ-Ловеч Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от неживотински произход и 

композитни храни. 

октомври 

15. ОДБХ –Габрово Оценка на официален контрол при производството и предлагането на 

пазара на храни от неживотински произход и композитни храни. 

ноември 

2022 г. 
1. ОДБХ - Видин Оценка на изпълнението на Национална програма за профилактика, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите – АЧС. 

февруари 

2. ГИП- Летище София 

 

Оценка на системата на официалния контрол при внос на храни от 

неживотински произход. Граничен ветеринарномедицински контрол. 

Внос и транзит на храни от животински произход. Внос, износ и транзит 

на живи животни. Внос и транзит на фуражи. Внос и транзит на СЖП. 

февруари 

3. ОДБХ – Враца Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от животински произход. Официален  

контрол при производството и предлагането месо от копитни животни, 

месо от дивеч, птиче месо и продукти от тях. 

март 

4. ОДБХ – Силистра Оценка на изпълнението на Национална програма за профилактика, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите – АЧС. 

март 

5. ОДБХ - Смолян Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от животински произход. Официален  

контрол при производството и предлагането на мляко и млечни 

продукти. 

април 

6. ОДБХ – Пловдив Оценка на системата за официален контрол при производството и 

предлагането на риба и рибни продукти. 

май 

7. ОДБХ - Ловеч Оценка на изпълнението на Национална програма за профилактика, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите – 

Инфлуенца. 

май 

8. ОДБХ – София област Оценка на системата на официалния контрол при регистрация на 

животновъдните обекти. 

юни 

9. ОДБХ-Добрич Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с юли 
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 храни и ЗОХ. 

10. ОДБХ – Ямбол Оценка на системата на официален контрол за хуманно отношение към 

животните. Отглеждане на коне и свине. 

юли 

11. ОДБХ – Бургас 

 

Оценка на системата за официален контрол при производството и 

предлагането на риба и рибни продукти. 

септември 

12.  ОДБХ – Шумен Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от неживотински произход и 

композитни храни. 

септември 

13. ОДБХ – Варна Оценка на системата на официален контрол при странични животински 

продукти и продукти производни от тях, непредназначени за консумация 

от човека. 

октомври 

14. ОДБХ – Хасково Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и 

продукти от тях. 

октомври 

15. ОДБХ – София град Оценка на извършваната лабораторна дейност от ИЛ към ОДБХ. ноември 

2023 г. 
1. ОДБХ – Велико Търново  Оценка на системата на официалния контрол при изпълнение на 

НППКЛБЖЗ –Салмонела. 

февруари 

2. ОДБХ- Кърджали Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от неживотински произход и 

композитни храни. 

февруари 

3. ОДБХ – Монтана Оценка на системата на официалния контрол при производството и 

предлагането на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и 

продукти от тях. 

март 

4. ОДБХ – Плевен 

 

Оценка на системата на официалния контрол при изпълнение на 

НППКЛБЖЗ –Салмонела. 

март 

5. ОДБХ – Кюстендил Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с 

храни и ЗОХ. 

април 

6. ОДБХ – Търговище Оценка на системата на официален контрол за хуманно отношение към 

животните. Отглеждане на телета и овце. 

април 

7. ОДБХ – Пазарджик Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с 

храни и ЗОХ. 

май 

8. ОДБХ – Смолян 

 
Оценка на системата на официален контрол за хуманно отношение към 

животните. Отглеждане на коне и овце. 

май 

9. ГИП - Бургас Оценка на системата на официалния контрол при внос на храни от юни 
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 неживотински произход. Граничен ветеринарномедицински контрол. 

Внос и транзит на храни от животински произход. Внос, износ и транзит 

на живи животни. Внос и транзит на фуражи. Внос и транзит на СЖП. 

10. ОДБХ –Разград Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от неживотински произход и 

композитни храни. 

юни 

11. ОДБХ – Варна 

 
Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с 

храни и ЗОХ. 

юли 

12. ОДБХ - Сливен Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на риба и рибни продукти. 

септември 

13. ОДБХ – Благоевград 

 
Оценка на системата на официален контрол при производството и 

предлагането на пазара на храни от животински произход. Официален  

контрол при производството и предлагането на мляко и млечни 

продукти. 

октомври 

  14. ОДБХ- Стара Загора Оценка на системата на официален контрол при търговията на дребно с 

храни и ЗОХ. 

                     октомври 

  15. ОДБХ- Бургас Оценка на изпълнението на Национална програма за профилактика, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите – АЧС. 

                     ноември 

16. ОДБХ – Шумен Оценка на системата на официален контрол при странични животински 

продукти и продукти производни от тях, непредназначени за консумация 

от човека. 

ноември 

 
 
 

 


