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

Информация относно функциите и организацията
на работа в администрацията на Българската
агенция по безопасност на храните във връзка с
предоставянето на административни услуги
1. Точно наименование на администрацията: БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ).
2. Структура: Централно управление на БАБХ, Областни дирекции по безопасност на
храните
(ОДБХ),
Националният
диагностичен
научноизследователски
ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), Централната лаборатория по
ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ), Централна лаборатория по
карантина на растенията (ЦЛКР) и Централна лаборатория за химически изпитвания и
контрол (ЦЛХИК), Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ).
3.Седалище и адрес:
3.1. ЦУ на БАБХ - бул. „Пенчо Славейков” 15А;
3.2. ОДБХ - Благоевград 2700, ул."Славянска"83;
3.3. ОДБХ - Бургас 8000, ул." Хан Аспарух " №36, п.к.62;
3.4. ОДБХ - Варна 9000, ул. ”Софроний Врачански” № 19;
3.5. ОДБХ - Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 77;
3.6. ОДБХ - Видин 3700, ул."Цар Симеон Велики" 66;
3.7. ОДБХ - Враца 3000, ул. Илинден №1, П.К. 10;
3.8. ОДБХ - Габрово 5300, ул."д-р Заменхов" №6;
3.9. ОДБХ - Добрич 9300, ул."Ген. Киселов" №2;
3.10. ОДБХ - Кърджали 6600, ул."Дарец" 6;
3.11. ОДБХ - Кюстендил 2500, бул."Цар Освободител" 338;
3.12. ОДБХ - Ловеч 5500, ул."Р.Княгина" №3;
3.13. ОДБХ – Монтана 3400, ул."Ю. Иречек" №4;
3.14. ОДБХ – Пазарджик 4400, ул."Н. Цанов" 4;
3.15. ОДБХ - Перник 2300, "Яворов" 23;
3.16. ОДБХ – Плевен 5800, ул. "Лерин" 23;
3.17. ОДБХ – Пловдив 4000, бул."Марица" 86;
3.18. ОДБХ – Разград 7200, ул."Ветеринарна" №1;
3.19. ОДБХ - Русе 7000, ул. "Марица" №3;
3.20. ОДБХ – Силистра 7500, ул."Тутраканска";
3.21. ОДБХ – Сливен 8800, ул. "Самуиловско шосе", П.К. 95;
3.22. ОДБХ – Смолян 4700, бул."Тракия" №5;
3.23. ОДБХ – София – град, бул. "Данаил Николаев" №7;
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3.24. ОДБХ - София – област, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17;
3.25. ОДБХ – Стара Загора 6000, бул."Патриарх Евтимий"19А;
3.26. ОДБХ – Търговище 7700, ул."29-ти януари" 2;
3.27. ОДБХ - Хасково 6300, бул."Освобождение" №57;
3.28. ОДБХ – Шумен 9700, ул."Съединение" №53;
3.29. ОДБХ – Ямбол 8600, ул. "Батак" 1;
3.30. Дирекция „КВМП” към БАБХ – ул. „Шосе Банкя” № 7;
3.31. НДНИВМИ – бул. „Пенчо Славейков” 15А;
3.32. ЦЛВСЕЕ – ул. „Искърско шосе” №5;
3.33. ЦЛКР – бул. ”Никола Мушанов“ № 120;
3.34. ЦЛХИК- бул. ”Никола Мушанов“ № 120.
3.35 ЦЛОЗФ – бул. „Братя Бъкстон“ № 37
4. Данни за кореспонденция:  гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A +359
(0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 98 98, гореща телефонна линия – 070012299, електронна
поща - bfsa@bfsa.bg, интернет страница - www.babh.government.bg.
5. ЕИК: 176040023
6. Работно време на администрацията: работното време на служителите на агенцията е с
продължителност осем часа дневно с променливи граници от 8,00 часа до 19,00 часа, с
почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 часа и 14,00 часа, и с период на
задължително присъствие от 10,00 часа до 16,30 часа.
7. Работно време на административно обслужване: от 09.00 ч. до 17.30 ч. В случаите,
когато в служебните помещения на БАБХ има потребители на административни услуги в
края на работно време, работата на административното звено продължава до приключване
на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа.
8. Информация за на административните услуги: на интернет страницата на БАБХ –
www.babh. government.bg., рубрика „Административно обслужване“.
9. Определянето и администрирането на таксите и цените на услугите, предоставяни
от БАБХ се регламентира от “Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция
по безопасност на храните“ (приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от
30 декември 2011 г., Обн., ДВ Бр.1 от 03.01.2012 г.) и “Ценоразпис за платените услуги,
които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от
Закона за Българската агенция по безопасност на храните” (утвърден със Заповед № РД
11-8/04.01.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ).
10. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби: “Вътрешни
правила за приемане и отчитане на сигнали в Българската агенция по безопасност на
храните” публикувани на интернет страницата на БАБХ – www.babh. government.bg,
рубрика „Административно обслужване“.
11. Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация: Закон
за достъп до обществена информация и „Вътрешни правила за достъп до обществена
информация в Българската агенция по безопасност на храните“ публикувани на интернет
страницата на БАБХ – www.babh. government.bg.
12. Основни нормативни актове: на интернет страницата на БАБХ – www.babh.
government.bg.
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