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Приложение към Заповед № РД 11-699/16.03.2020 г.
на изпълнителния директор на БАБХ

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Тази процедура регламентира:
1. начина на действие, при издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети
държави, от официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) или инспекторите отговорни за официалния
контрол на фуражите към съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ);
2. заверка на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави, издадени от
официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) или инспекторите отговорни за официалния контрол на
фуражите, от експертите от отдел „Контрол на фуражите”, дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите“ (ЗХОЖКФ) при Централно управление (ЦУ)
на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Спазването на процедурата гарантира единен подход при издаването на ветеринарни сертификати
за износ на фуражи за трети държави от всички ОДБХ, както и при заверка на издадени
ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави от експертите от отдел „Контрол
на фуражите”, дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ.
Процедурата е свързана с предоставянето на административна услуга с уникален
идентификационен номер (УИН) 902.
II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Процедурата се прилага при издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети
държави от ОВЛ или инспектора отговорен за официалния контрол на фуражите към съответната
ОДБХ и при удостоверяване верността на издадените ветеринарни сертификати за износ на
фуражи за трети държави от експертите от отдел „Контрол на фуражите”, дирекция ЗХОЖКФ при
ЦУ на БАБХ.
III. ПОЗОВАВАНЕ
Настоящата процедура е разработена в съответствие с:
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1. Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския Парламент и Съвета относно определяне на
изискванията за хигиена на фуражи (Регламент (ЕО) № 183/2005);
2. Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския Парламент и Съвета относно добавки за
използване при храненето на животните (Регламент (ЕО) № 1831/2003);
3. Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския Парламент и Съвета относно пускането на пазара
и употребата на фуражи (Регламент (ЕО) № 767/2009);
4. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския Парламент и Съвета от 15 март 2017 относно
официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира
прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно
здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и
продуктите за растителна защита (Регламент (ЕС) 2017/625);
5. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и Съвета за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски
орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните
(Регламент (ЕО) № 178/2002);
6. Закон за фуражите (обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г. );
7. Закон за държавните такси (обн. ДВ. бр.104 от 1951 г.);
8. Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ. бр. 87/2005 г.);
9. Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2012 г.).
ІV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. „Фуражи” (или “фуражни продукти”) означава всяко вещество или продукт, включително
добавки, изцяло или частично преработени или непреработени, които са предназначени за хранене
на животни през устата. Съгласно определеното в съображение (3) от Регламент (ЕО) № 767/2009
фуражите могат да бъдат под формата на фуражни суровини, комбинирани фуражи,
фуражни добавки, премикси или медикаментозни фуражи;
2. „Фуражни суровини” означава продукти от растителен или животински произход, чиято
главна цел е да задоволят хранителните нужди на животните, в техния естествен вид, пресни или
консервирани, и продукти, получени от тяхната промишлена преработка, както и органични и
неорганични вещества, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, които са
предназначени за употреба при храненето на животните през устата, без или след преработка, или
при приготвянето на комбинирани фуражи, или като носители на премикси;
3. „Фуражна добавка” означава вещества, микроорганизми или препарати, различни от
фуражните суровини и премиксите, които съзнателно се добавят в храната или водата, за да
изпълняват по-специално, една или повече от функциите;
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4. „Комбиниран фураж” означава смес от най-малко две фуражни суровини, независимо дали
са със или без съдържание на фуражни добавки, за хранене на животните през устата, под формата
на пълноценни или допълващи фуражи;
5. „Пълноценен фураж” означава комбиниран фураж, който поради своя състав е достатъчен за
една дневна дажба;
6. „Допълващи фуражи” означава комбинирани фуражи, които имат високо съдържание на
определени вещества, но които поради техния състав са достатъчни за една дневна дажба, само ако
се използват в комбинация с други фуражи;
7. „Минерални фуражи” означава допълващи фуражи, съдържащи най-малко 40 % сурова
пепел;
8. „Млекозаместител” означава комбиниран фураж, който се дава в суха форма или след
разтваряне в определено количество течност за хранене на млади животни в допълнение на или
като заместител на следколастрово мляко или за хранене на млади животни, като телета, агнета
или козлета, предназначени за клане;
9. „Премикс” означава смеси от фуражни добавки или смеси от една или повече фуражни
добавки с фуражни суровини или вода, използвани като носители, които не са предназначени за
директно хранене на животните;
10. „Пратка“ означава количество фураж от една и съща категория или с едно и също
описание, вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.
V. ИЗДАВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗНОС НА ФУРАЖИ ЗА ТРЕТИ
ДЪРЖАВИ
В чл. 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002 е регламентирано, че:
1. при износ на фуражи от Европейския съюз (ЕС) с цел пускане на пазара на трета държава,
фуражите трябва да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта
на фуражите в ЕС, освен ако няма други изисквания от страна на органите на държавата
вносителка или такива, които са предвидени в закони, регламенти, стандарти, кодекси на практики
или други действащи законови и административни процедури в държавата вносителка.
2. Когато има сключено двустранно споразумение между ЕС и/или отделна държава членка и
трета държава се прилагат разпоредбите на сключено двустранно търговско споразумение между
ЕС или една от членуващите в нея държави и трета държава, изнасяните от ЕС или съответната
държава членка фуражи от ЕС трябва да отговарят на разпоредби в подписаното споразумение.
Износът на фуражи от Република България се извършва в съответствие с нормите на чл. 12 от
Регламент (Е) № 178/2002 и чл. 52 от ал. 1 до ал. 3 и чл. 53з до 53н от Закона за фуражите и
директно приложимото право на Европейския съюз. Съгласно чл. 53з от Закона за фуражите, при
всеки случай на износ на фуражи, същите се придружават със сертификат, издаден от официален
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ветеринарен лекар или инспектор отговорен за официалния контрол на фуражите от областната
дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът.
1. Всички оператори, които желаят да осъществяват износ на фуражи за трети държави, в
това число – фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи (пълноценни
фуражи, допълващи фуражи и/или медикаментозни фуражи), минерални фуражи,
млекозаместители или премикси, трябва:
1.1. Да бъдат регистрирани търговци или производители на фуражи, съгласно чл. 9 от Регламент
(ЕО) № 183/2005 във връзка с чл. 15, ал. 1 и/или ал. 2 от Закона за фуражите;
1.2. Да бъдат одобрени търговци или производители на фуражи, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО)
№ 183/2005, във връзка с чл. 15, ал. 3 и/или ал. 4 от Закона за фуражите;
1.3. Да са вписани в националните регистри, които са публични и са достъпни на интернет
страницата на БАБХ в рубрика „Регистри”, подрубрика „Контрол на фуражи” и на следния линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/8/Контрол%20на
2. Подаване на заявление за издаване на ветеринарен сертификат на основание чл. 53з, ал.
1 от Закона за фуражите
Одобреният или регистриран оператор, който желае да изнася фуражи за трети държави, подава
актуално заявление по образец (Образец КФ– 47/Утвърден със заповед на изпълнителния директор
на БАБХ) за издаване на ветеринарен сертификат на основание чл. 53з, ал. 1 от Закона за фуражите
в съответната ОДБХ. Заявлението се подава не по-късно от 10 дни преди датата на износа.
Заявлението е достъпно на интернет страницата на БАБХ в рубрика „Докементи“, подрубрика
„Образци на документи“, подрубрика „Контрол на фуражите“, подрубрика „Заявления“ и на
следния линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/zaiavlenia/index/zaiavlenia/Заявления

Заявлението може да се подаде по следните начини:
а) в деловодството на ОДБХ;
б) по електронен път с квалифициран електронен подпис; или
в) чрез лицензиран пощенски оператор.
В заявлението задължително се посочват:
1. Вид и наименование на фуража и количеството, което ще се изнася;
2. Държава, за която е предназначен износа на фуража;
3. Пратката се изнася от: наименование, регистрационен/идентификационен номер на обекта,
от който се изнася пратката;
4. През кой Граничния контролен пункт (ГКП) ще се осъществи износът;
5. Допълнителни изисквания към фуража на държавата, за която се изнася (ако има такива).
Заявлението се завежда в деловодната система на съответната ОДБХ.
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3. Физическа проверка, проверка за идентичност и проверка на документи (както е
определено в чл. 3, т. 41, 42 и 43 от Регламент (ЕС) 2017/625) от ОВЛ или инспектор отговорен
за официалния контрол на фуражите
3.1. Официалният ветеринарен лекар или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите извършва:
3.1.1. проверка на документите, които се отнасят до фуража, който ще бъде изнасян за третата
държава;
3.1.2. проверка за идентичност включваща проверка на опаковката, етикет при пакетирани
фуражи или декларация за съответствие при насипни фуражи и други съпътстващи документи,
когато е целесъобразно се извършва проверка и на транспортното средство;
3.1.3. Физическата проверка включва проверки на опаковката, транспортното средство,
етикетите и температурата, вземането на проби за анализи, както и всяка друга проверка,
необходима с цел да се установи спазването на правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква „в“
от Регламент (ЕС) 2017/625.
Извършването на проверка, в т.ч. и вземане на проби цели даване на гаранция от страна на
компетентния орган на Република България (БАБХ, чрез ОДБХ) пред съответната трета държава,
че износителят спазва всички относими изисквания посочени изрично в издавания от ОВЛ или
инспектор отговорен за официалния контрол на фуражите сертификат.
В Приложение I към настоящата Стандартна оперативна процедура са посочени видовете
показатели, за които компетентният орган на Република България дава гаранция пред третата
държава, че фуражите, които се изнасят са в съответствие с приложимото законодателство.
Важно! Посочените по-долу сетеринарни сертификати се издават за всички видове фуражи
(фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи (пълноценни фуражи, допълващи
фуражи и/или медикаментозни фуражи), минерални фуражи, млекозаместители или премикси).
Необходимо е при извършване на физическа проверка чрез вземане на проба ОВЛ или инспекторът
отговорен за официалния контрол на фуражите да се съобрази с вида на фуража, който се изнася:
1. Ветеринарен здравен сертификат за фураж, предназначен за внос в Република Косово;
2. Ветеринарно-здравен сертификатза фуражи, предназначени за внос в Република Северна
Македония;
3. Сертификати, достъпни в системата TRACES, предназначени за износ на фуражи и
фуражни добавки от Република България към Република Северна Македония;
4. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави, предназначен за износ
към Саудитска Арабия; и
5. Официален сертификат на БАБХ за износ на фуражи

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ
СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗНОС НА ФУРАЖИ ЗА
ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Код: СОП –
ЗХОЖКФ – 11
Версия: 05
Страница: 6 от 19

3.2. Официалният ветеринарен лекар или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите присъства по време на товаренето, затварянето и изпращането на пратките,
предназначени за износ;
3.3. След натоварването на пратката ОВЛ или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите издава ветеринарен сертификат, върху който се поставят съответно печат на съответната
ОДБХ или щемпел на съответния ОВЛ издал сертификата. При двустранно договорени
сертификати се вземат предвид изискванията за подпис, посочени в съответния сертификат.
Всички двустранно договорени сертификати се издават от ОВЛ, с изключение на
сертификатите предназначени за износ на царевица, люцерна, комбинирани фуражи на растителна
основа и фуражни добавки, слънчогледов шрот и сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци
(DDGS) – царевичен към Китайската народна република (КНР) и фуражи (всички видове) към
Саудитска Арабия.
Сертификатите, които се издават на защитена хартия са:
3.3.1. Ветеринарен сертификат за фуражи и фуражни добавки от животински произход,
изнесени от Европейския съюз за Република Армения;
3.3.2. Ветеринарен сертификат за фуражи и фуражни добавки от животински произход,
предназначени за износ от Европейския съюз за Република Казахстан;
3.3.3. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави - комбинирани фуражи на
растителна основа и фуражни добавки от Република България към Китайска народна република;
3.3.4. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави - слънчогледов шрот от
Република България към Китайска народна република;
3.3.5. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави - сух зърнен спиртоварен
остатък с извлеци (DDGS) – царевичен от Република България към Китайска народна република;
3.3.6. Ветеринарен сертификат за износ на фуражи от растителен произход за Евразийски
икономически съюз – сертификатът се издава за износ към Руската федерация, Република Беларус,
Киргизка република.
Заявка за доставка на Ветеринарни сертификати за износ на фуражи, издавани на защитена
хратия се прави писмено по електронната поща от ОДБХ до ЦУ на БАБХ (дирекция
ЗХОЖКФ, отдел „Контрол на фуражите“).
3.4. След издаване на документите по т. 3.3. ОВЛ или инспекторът отговорен за официалния
контрол на фуражите уведомява по електронната поща ГКП, през който пратката напуска страната;
3.5. Съгласно чл. 53з, ал. 5 от Закона за фуражите, когато заявителят изисква във ветеринарния
сертификат да се съдържат данни за качествен състав и/или пълноценността на фуражите, ОВЛ
или инспекторът отговорен за официалния контрол на фуражите взема проба и я изпраща за
изследване в акредитирана лаборатория;
3.6 Съгласно чл. 53з, ал. 8 от Закона за фуражите ръководителят на лабораторията, до която е
изпратена пробата изпраща оригинал на протокол от изпитване и/или анализ до директора на
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ОДБХ, на чиято територия е седалището на ОВЛ или инспектора отговорен за официалния контрол
на фуражите;
3.7. Съгласно чл. 53и, ал. 1 от Закона за фуражите, когато в сертификата по чл. 53з, ал. 1 се
изисква вписване на данни, различни от тези по чл. 53з, ал. 5, които следва да се удостоверят с
протокол от изпитване и/или анализ, ОВЛ или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите взема проба от фуражите и я изпраща в акредитирана лаборатория на БАБХ или в друга
акредитирана лаборатория, определена със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
3.8. Съгласно чл. 53и, ал. 2 от Закона за фуражите ръководителят на лабораторията, до която е
изпратена пробата изпраща оригинал на протокола от изпитване и/или анализ до директора на
ОДБХ, на чиято територия е седалището на ОВЛ или инспектора отговорен за официалния контрол
на фуражите;
3.9. Съгласно чл. 53к от Закона за фуражите до получаване на протоколите от изпитване и/или
анализ по чл. 53з, ал. 8 и чл. 53и, ал. 2 от закона, срокът за издаване на сертификат за износ на
фуражи в трети държави спира да тече;
3.10. Вземането на проби за целите на официалния контрол се извършва в съответствие с
Регламент (ЕО) № 152/2009 с измененията и в съответствие с „Процедура за вземане на проби от
фуражи във вътрешността на страната за целите на официалния контрол на фуражите – СОПЗХОЖКФ-2, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
4. Издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави
4.1. След проверката от ОВЛ или инспектора отговорен за официалния контрол на фуражите за
съответствие с приложимо законодателство в сектор „Фуражи“, той има право да откаже износа на
конкретния проверяван фураж за трети държави или да разреши износа на същия;
4.2. Съгласно чл. 53з, ал. 3 от Закона за фуражите, сертификатът се издава по образец на третата
държава (при двустранно договорени сергификати), за която се изнася фуража, а когато няма такъв
– по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
4.3. При издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави той се
придружава от заверено копие на издадените протоколи от изпитване и/или анализ от
акредитирана лаборатория;
4.4. Официалният ветеринарен лекар или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите вписва данните от протоколите от изпитване и/или анализ от акредитирана лаборатория
в сертификата за износ на фуражи за трети държави;
4.5. За всеки отделен фураж (фуражни добавки, фуражни суровини, комбинирани фуражи
(пълноценни фуражи, допълващи фуражи или медикаментозни фуражи) минерални фуражи,
млекозаместители и премикси) се издава отделен ветеринарен сертификат за износ на фуражи в
трети държави;
4.6. Разходите за издаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 4 и чл. 53и,
ал. 1 се заплащат от собственика на фуражите;
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4.7. Всички разходи за издаване на ветеринарния сертификат за износ на фуражи за трети
държави са за сметка на заявителя;
4.8. Образецът на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави (Образец
ЕКМСП 01/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ), както и Ветеринарен
сертификат за износ на фуражи от растителен произход за Евразийския икономически съюз –
сертификатът се издава за износ към Руската федерация, Република Беларус, Киргизка република е
публикуван на интернет страницата на БАБХ
http://www.babh.government.bg/bg/Page/sertifikati/index/sertifikati/Сертификат
4.9. Образците на двустранно договорени ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети
държави с изключение на сертификатите предназначени за износ на фуражи от Република
България към Китайската народна република и Саудитска Арабия са публикувани на интернет
страницата на БАБХ
http://www.babh.government.bg/bg/Page/168/index/Двустранно
5. Издаване на ветеринарни сертификати при износ на фуражи за Китайската Народна
република
5.1. Износът на фуражни суровини – царевица, люцерна, слънчогледов шрот и сух зърнен
спиртоварен остатък с извлеци (DDGS) за КНР се извършва при спазване на разпоредбите в
двустранно подписаните „Протокол на фитосанитарните изисквания към износа на фуражна
царевица от България за Китай“, „Протокол на фитосанитарните изисквания към износа на
люцерна от България за Китай“, „Протокол за санитарните и фитосанитарните изисквания към
български шрот от слънчогледово семе, предназначен за износ от Република България за Китайска
народна република“ и „Протокол за санитарните и фитосанитарните изисквания към български сух
зърнен спиртоварен остатък с извлеци, предназначен за износ от Република България за Китайска
народна република“. Протоколите са споразумения между компетентния орган на КНР и БАБХ
към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България.
5.2. Износът на комбинирани фуражи и фуражни добавки за КНР се извършва при спазване на
разпоредбите в двустранно подписаният „Протокол за безопасност и санитарни изисквания към
български комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки, предназначени за износ
за Китай, между Министерство на земеделието, храните и горите на Република България и
компетентния орган на КНР. Протоколът е споразумение между компетентния орган на КНР и
БАБХ към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България.
Необходимите документи при износ на фуражи (фуражни суровини, комбинирани фуражи и
фуражни добавки) за КНР са публикувани на интернет страницата на БАБХ.
http://www.babh.government.bg/bg/Page/feed_control_Info/index/feed_control_Info/Полезна%20ин
При износ на комбинирани фуражи и фуражни добавки, както и на фуражните суровини
слънчогледов шрот и сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци (DDGS) - царевичен за КНР се
използва ветеринарен сертификат, който е ценна книга и се издава на защитена хартия. Този
ветеринарен сертификат за износ на комбинирани фуражи и фуражни добавки, както и на
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фуражните суровини слънчогледов шрот и сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци (DDGS) царевичен за КНР се заявява за доставка от ОДБХ до ЦУ на БАБХ (дирекция ЗХОЖКФ, отдел
„Контрол на фуражите“).
6. Такси, които се събират от БАБХ за издаване на ветеринарен сертификат за износ на
фуражи в трети държави
За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави в ОДБХ се събира такса в размер,
определен в Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, свързани с контрола на фуражи, както
следва:
6.1. За издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави на
български език:
До 1 тон фураж - съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.1– в размер на 30,00 лева;
Пример за изчисляване: ако се изнася фураж (фуражна добавка, премикс от фуражни добавки,
комбинирани фуражи, фуражни суровини или медикаментозни фуражи) от България за Албания в
количество 1 тон, операторът ще заплати такса в размер на 30 лева по сметката на ОДБХ, където се
издава ветеринарния сертификат.
Над 1 тон фураж – съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.1 – в размер на 30,00 лева + такса съгласно чл. 47, ал.
3 в размер на 1,01 лв. за всеки следващ тон;
Пример за изчисляване: ако се изнася фураж (фуражна добавка, премикс от фуражни добавки,
комбинирани фуражи, фуражни суровини или медикаментозни фуражи) от България за Косово в
количество 40 тона, операторът ще заплати такса в размер на 70,40 лева (30 лева + (1,01 лв. х 40
тона = 40,40 лв.)) по сметката на ОДБХ, където се издава ветеринарния сертификат.
6.2. За издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави на
английски език или друг чужд език:
До 1 тон фураж - съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.2 – в размер на 40,00 лева;
Пример за изчисляване: ако се изнася фураж (фуражна добавка, премикс от фуражни добавки,
комбинирани фуражи, фуражни суровини или медикаментозни фуражи) от България за Албания в
количество 1 тон, операторът ще заплати такса в размер на 40 лева по сметката на ОДБХ, където се
издава ветеринарния сертификат;
Над 1 тон фураж – съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.2 – в размер на 40,00 лева + такса съгласно чл. 47, ал.
3 в размер на 1,01 лв. за всеки следващ тон.;
Пример за изчисляване: ако се изнася фураж (фуражна добавка, премикс от фуражни добавки,
комбинирани фуражи, фуражни суровини или медикаментозни фуражи) от България за Косово в
количество 40 тона, операторът ще заплати такса в размер на 80,40 лева (40 лева + (1,01лв. х 40
тона = 40,40 лв.)) по сметката на ОДБХ, където се издава ветеринарния сертификат.
6.3. Когато е известно точното количество фураж, което ще се изнася на основание чл. 47, ал. 4,
т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ таксата се заплаща при подаване на
заявлението за издаване на ветеринарния сертификат за износ на фуражи за трети държави.
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6.4. При насипни фуражи, с количество над 1 тон и количеството, което ще се изнася не е
известно при подаване на заявлението съгласно чл. 47, ал. 4, т. 2 таксата се заплаща при издаване
на ветеринарния сертификат.
Забележка: Заплащането на таксите определени в чл. 47, ал. 2 и ал. 4 от Тарифата за таксите,
които се събират от БАБХ може да се извърши по един от следните начини:
а) на каса в ОДБХ;
б) по банков път по сметката на ОДБХ; или
в) чрез картово разплащане при създадена такава възможност.
7. Съхранение на документацията за всеки един издаден ветеринарен сертификат
За всяко отделно заявление се съставя отделна преписка, която се съхранява в отдел
„Здравеопазване на животните“ в самостоятелно оформен класьор.
Преписката съдържа: заявление, издадения ветеринарен сертификат, Сертификати от извършени
анализи, копие на фактура за заплатена такса, пълномощно, в случаите когато документът е
получен от упълномощено лице и други документи съотносими към преписката, ако има такива.
8. Удостоверяване верността на издадените ветеринарни сертификати за износ на фуражи
за трети държави от експертите в отдел „Контрол на фуражите“, към дирекция ЗХОЖКФ
при ЦУ на БАБХ
Верността на издаден ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави от ОДБХ се
заверява в ЦУ на БАБХ от определените служители в Заповед РД № 11-147/07.02.2014 г. на
изпълнителния директор на БАБХ.
8.1. Операторът подава писмено заявление до изпълнителния директор на БАБХ с копие до
директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите“ при ЦУ на БАБХ за удостоверяване верността на издаден ветеринарен сертификат за
износ на фуражи за трети държави. Към заявлението се прилага оригинала на ветеринарния
сертификат. Заявлението се завежда в деловодната система на БАБХ и получава вх. №, с който се
идентифицира.;
8.2. За удостоверяване верността на издадения ветеринарен сертификат за износ на фуражи за
трети държави се събира такса съгласно чл. 47, ал. 6.;
8.3. Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ държавната
такса за удостоверяване на верността на издаваните ветеринарни сертификати за износ на фуражи
за трети държави, се заплаща при подаване на съответното заявление.;
8.4. От отдел „Контрол на фуражите“ към дирекция ЗХОЖКФ се изготвя Становище по образец
(Образец ФСД – 1/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ) до директора на
дирекция ФУС за събиране на дължимата сума за удостоверяването.;
8.5. Становище Образец ФСД – 1 се завежда в деловодната система на БАБХ.;
8.6. Заплащането се извършва от оператора по банков път или в касата на БАБХ.;
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8.7. Съгласно т. І от Заповед РД № 11-147/07.02.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ,
документи, свързани с официалния контрол на фуражите могат да се удостоверяват за „Вярно с
оригинала“ от директора на дирекция ЗХОЖКФ и началник отдел „Контрол на фуражите“,
дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ.;
8.8. След удостоверяване за „Вярно с оригинала“, по служебен път ветеринарните сертификати
(оригинал и едно копие) с придружително писмо, заведено в деловодната система на БАБХ се
предоставят до дирекция „Човешки ресурси“ при Министерството на земеделието, храните и
горите за заверка на верността на издаваните ветеринарни сертификати за износ на фуражи за
трети държави. Заверените ветеринарни сертификати по служебен път се получават от куриера на
БАБХ.;
8.9. Експерт от отдел „Контрол на фуражите“ уведомява писмено по електронната поща
заявителя за получаване на същите.;
8.10. Оригиналният заверен ветеринарен сертификат се получава по начина посочен в
подаденото заявление. Върху копието на заверения с „Вярно с оригинала“ ветеринарен сертификат
заявителят или негов служител удостоверява с подписа си (в случай, че го получава лично), че е
получил същия. Допуска се получаването на заявената услуга да се извърши от упълномощено от
заявителя лице, което не е нотариално заверено. Копие от пълномощното се прилага към
преписката.
8.11. Допуска се получаването на заявената услуга да се извърши чрез лицензиран пощенски
оператор на адрес, посочен от заявителя. Заявителят трябва да посочи изрично в заявлението чрез
какъв пощенски оператор желае да му бъде изпратен индивидуалния административен акт, а
именно:
а) вътрешна препоръчана пощенска пратка
б) вътрешна куриерска пратка
в) международна препоръчана пощенска пратка
Изпращането на Сертификата/те е за сметка на заявителя на услугата. В случай, че документа се
изпраща по куриер е необходимо да се изиска от куриера документ удостоверяващ получаването
на пратката от заявителя;
8.12. За всяко отделно заявление се съставя отделна преписка, която се съхранява в отдел
„Контрол на фуражите“. Преписката съдържа: заявление, копие на заверен „Вярно с оригинала“
ветеринарен сертификат, Становище Образец ФСД – 1, копие на фактура за заплатена такса,
пълномощно, в случаите когато документът е получен от упълномощено лице и други документи
съотносими към преписката, ако има такива.
VI. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
1. Протокол за вземане на проби от фуражи – образец КФ – 38/Утвърден със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ (последния актуален образец);
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2. Процедура за вземане на проби от фуражи във вътрешността на страната за целите на
официалния контрол на фуражите – СОП-ЗХОЖКФ-2/Утвърдена със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ (последната актуална процедура);
3. Заявление за издаване на ветеринарен сертификат на основание чл. 53з, ал. 1 от Закона за
фуражите Образец КФ– 47/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ (последния
актуален образец);
4. Образец на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави (Образец ЕКМСП
01/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ) (последния актуален образец);
5. Образци на двустранно договорени ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети
държави (последния актуален образец);
6. Становище за удостоверяване верността на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за
трети държави (Образец ФСД – 1/Утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ)
(последния актуален образец);
7. Приложение I, неразделна част към настоящата Стандартна оперативна процедура.
VІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ НА ОБЛАСТНО И ЦЕНТРАЛНО НИВО
1. Поддържане на регистри на областно ниво:
В ОДБХ се поддържа във формат MICROSOFT EXCEL работния регистър на издадените
ветеринарни сертификати от официалните ветеринарни лекари или инспекторите отговорни за
официалния контрол на фуражите за износ на фуражи за трети държави. Той се попълва от всяка
ОДБХ съгласно дадените указания за попълването му от експертите от отдел „Контрол на
фуражите“, дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ. Всеки работен регистър се наименува с името на
съответната ОДБХ. Той се изпраща до 5-то число на съответния месец, следващ отчетния период,
само по електронната поща до всички експерти в отдел „Контрол на фуражите“, дирекция ЗХОЖКФ
при ЦУ на БАБХ. В работните регистри се работи с натрупване.
2. Поддържане на регистри на централно ниво:
Подадените до 5-то число на съответния месец, следващ отчетния период работните регистри от
всички ОДБХ се обработват от експертите от отдел „Контрол на фуражите“, дирекция ЗХОЖКФ при
ЦУ на БАБХ в „Регистър на издадените ветеринарни сертификати от официалните ветеринарни
лекари на фуражи за трети държави“ на тримесечна база. Обобщената информация се включва в
тримесечните доклади за отчитане дейността на официалния контрол на фуражи в Република
България.
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VIІI. РЕГИСТЪР НА РЕВИЗИИТЕ
Дата на
издаване
20.11.2015

Ревизия

20.11.2015

02

20.11.2015

02

20.11.2015

02

20.11.2015

02

20.11.2015

02

02

Променени
Вид на промяната
страници №
стр. 2
т. 6. придобива следната редакция: „Закон за фуражите
(обн. ДВ, бр. 55 от 2006 г.,посл. изм. ДВ. бр. 12 от 2015
г.)”
стр. 2
т. 7. придобива следната редакция: „Закон за държавните
такси (обн. ДВ. бр.104 от 1951 г., посл. изм. бр. 53 от 2014
г.)”
стр. 2
т. 8. придобива следната редакция: „Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ. бр.87/2005 г., посл.
изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.)”
стр. 2
т. 9. придобива следната редакция: „Тарифа за таксите,
които се събират от Българската агенция по безопасност
на храните (обн., ДВ, бр. 1 от 2012 г., изм. и доп., бр. 87 от
2015 г.)”
стр. 6
т. 6.1. придобива следната редакция: „За издаване на
ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети
държави на български език:
До 1 тон фураж - съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.1– в размер на
30,00 лева”;
„Над 1 тон фураж – съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.1 – в
размер на 30,00 лева + такса съгласно чл. 47, ал. 3 в размер
на 1,01 лв. за всеки следващ тон”
стр. 6
т. 6.2. придобива следната редакция: „За издаване на
ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети
държави на английски език:
До 1 тон фураж - съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.2 – в размер
на 40,00 лева”;
„Над 1 тон фураж – съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1.2 – в
размер на 40,00 лева + такса съгласно чл. 47, ал. 3 в размер
на 1,01 лв. за всеки следващ тон.”
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02

стр. 7
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02

стр. 7

20.11.2015

02
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20.11.2015

02

стр. 8

30.07.2018

03

стр. 1

30.07.2018

03

стр. 1

30.07.2018

03
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30.07.2018

03
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т. 6.4. придобива следната редакция: „6.4. При насипни
фуражи, с количество над 1 тон и количеството, което ще
се изнася не е известно при подаване на заявлението
съгласно чл. 47, ал. 4, т. 2 таксата се заплаща при издаване
на ветеринарния сертификата.“
В т. 7.2. думите „чл. 47, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 47, ал.
6“.
В т. 7.3. думите „чл. 47, ал. 4“ се заменят с „чл. 47, ал. 4, т.
1“.
т. 7.8. придобива
следната
редакция:
„След
удостоверяване за „Вярно с оригинала“, по служебен път
ветеринарните сертификати (оригинал и едно копие) с
придружително писмо, заведено в деловодната система на
БАБХ се предоставят до дирекция „Човешки ресурси“ при
Министерството на земеделието и храните за заверка на
верността на издаваните ветеринарни сертификати за
износ на фуражи за трети държави. Заверените
ветеринарни сертификати по служебен път се получават
от куриера на БАБХ;
т. 1. придобива следната редакция „Протокол за вземане
на проби от фуражи – образец КФ – 38 – Версия
01/Утвърден със Заповед No РД 11-380/04.03.2015 г. на
изпълнителния директор на БАБХ”
т. I, т. 1 след думите „от официалните ветеринарни лекари
(ОВЛ)“ се добавят думите „или инспекторите отговорни
за официалния контрол на фуражите“
т. I, т. 2 след думите „издадени от официалните
ветеринарни лекари (ОВЛ)“ се добавят думите „или
инспекторите отговорни за официалния контрол на
фуражите“
т. II след думите „за трети държави от ОВЛ“ се добавят
думите „или инспектора отговорен за официалния контрол
на фуражите“
т. V след думите „със сертификат, издаден от официален
ветеринарен лекар“ се добавят думите „или инспектор
отговорен за официалния контрол на фуражите“
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т. V, т. 2 текстът „и чл. 238, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)“ се заличава.
т. 3. след думите „проверка от ОВЛ“ се добавят думите
„или инспектор отговорен за официалния контрол на
фуражите“
т. 3.1. след думите „Официалният ветеринарен лекар“ се
добавя „или инспектор отговорен за официалния контрол
на фуражите“
т. 3.2. след думите „Официалният ветеринарен лекар“ се
добавя „или инспектор отговорен за официалния контрол
на фуражите“
т. 3.3. след думите „ветеринарният лекар“ се добавят
думите „или инспектор отговорен за официалния контрол
на фуражите“. След думите „върху който се поставят“ се
добавя думата „съответно“. След абревиатурата „ОДБХ“
се добавя съюзът „или“. След думите „съответния
официалния ветеринарен лекар“ се добавят думите „издал
сертификата“
т. 3.4. след думите „документите по т. 3.3. официалният
ветеринарен лекар“ се добавя „или инспекторът отговорен
за официалния контрол на фуражите“
т. 3.5. думите „ал. 4“ се заменя с думите „ал. 5“ Думите
„по здравеопазване на животните“ се заменят с думите
„или инспекторът отговорен за официалния контрол на
фуражите“
т. 3.6. думите „ал. 7“ се заменят с думите „ал. 8“. След
думите „седалището на ОВЛ“ се добавят думите „или
инспектора отговорен за официалния контрол на
фуражите“
т. 3.7. думите „ал. 4“ се заменят с думите „ал. 5“. След
думите „от изпитване и/или анализ, ОВЛ“ се добавят
думите „или инспекторът отговорен за официалния
контрол на фуражите“
т. 3.8. след думите „седалището на ОВЛ“ си добавя „или
инспектора отговорен за официалния контрол на
фуражите“
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т. 3.9. думите „ал. 7“ се заменят с думите „ал. 8“
т. 3.10. думите „СОП 2-12“ се заменят с думите „СОПЗХОЖКФ-2“ и думите № РД 11-1144 от 27.09.2012 г.“ се
заличават.
т. 4.1. след думите „След проверката от ОВЛ“ се добавя
„или инспектора отговорен за официалния контрол на
фуражите“
т. 4.4. след думите „Официалният ветеринарен лекар“ се
добавя „или инспекторът отговорен за официалния
контрол на фуражите“
т. 4.6. думите „ал. 7“ се заменят с думите „ал. 4“ и думите
„ал. 2“ се заменят с думите „ал. 1“
т. 4.8. думите „РД № 11-1472/13.12.2012 г.“ се заличават
т. 5. Досегашният текст става т. 5.1. Създава се нова т. 5.2.
както следва „Износът на комбинирани фуражи и
фуражни добавки за КНР се извършва при спазване на
разпоредбите в двустранно подписаният „Протокол за
безопасност и санитарни изисквания към български
комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни
добавки, предназначени за износ за Китай, между
Министерство на земеделието, храните и горите на
Република България и Генералната администрация за
надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайска
народна република“. Протоколите са споразумения между
Генералната администрация за надзор на качеството,
инспекция и карантина на КНР и БАБХ към
Министерство на земеделието, храните и горите на
Република България.“
Създава се нова т. 7, както следва „Съхранение на
документацията за всеки един издаден ветеринарен
сертификат. За всяко отделно заявление се съставя
отделна преписка, която се съхранява в отдел
„Здравеопазване на животните“ в самостоятелно оформен
класьор. Преписката съдържа: заявление, издадения
ветеринарен сертификат, Сертификати от извършени
анализи, копие на фактура за заплатена такса,
пълномощно, в случаите когато документът е получен от
упълномощено лице и други документи съотносими към
преписката, ако има такива.“ Досегашната т. 7 става т. 8 и
останалите точки се преномерират.
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т. 8.4. (предишна т. 7.4.) думите „№ 11-1114/24.09.2012 г.“
се заличават
т. 8.8. (предишна т. 7.8.)думите „Министерство на
земеделието и храните“ се заменят с думите
„Министерството на земеделието, храните и горите“
т. 8.10. (предишна т. 7.10.)думите „лично от заявителя или
от негов служител“ се заменят с думите „по начина
посочен в подаденото заявление“. След думите
„удостоверява с подписа си“ се добавя „(в случай, че го
получава лично)“. След думите „пълномощното се
прилага към преписката“ се добавя „В случай, че
документа се изпраща по куриер е необходимо да се
изиска от куриера документ удостоверяващ получаването
на пратката от заявителя“
т. 8.11. (предишна т. 7.11.) след думите „упълномощено
лице и други документи“ се добавя „съотносими към
преписката,“
т. VI, т. 1 текстовете „– Версия 01“ и „No РД 11380/04.03.2015 г.“ се заличават. След абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „(последния актуален образец)“.
т. VI, т. 2 текстовете „СОП 2-12, версия 01,“ и „№ РД 111144 от 27.09.2012 г.“ се заличават. След абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „(последната актуална процедура)“
т. VI, т. 3 текстовете „и чл. 238, ал. 1 от ЗВД“ и „РД № 11333/18.03.2013 г.“ се заличават. След абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „(последния актуален образец)“
т. 4 текстовете „КФ – 39/“ и „РД № 11-1472/13.12.2012 г.“
се заличават. След абревиатурата „БАБХ“ се добавя
„(последния актуален образец)“
т. 5 След абревиатурата „БАБХ“ се добавя „(последния
актуален образец)“
т. 6 текстът „№ 11-1114/24.09.2012 г.“ се заличава. След
абревиатурата „БАБХ“ се добавя „(последния актуален
образец)“
т. 2 след думите „Регистър на издадените ветеринарни
сертификати от официалните ветеринарни лекари на
фуражи за трети държави“ се добавят думите „на
тримесечна база“
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Точка I след думите „чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите“
се създава ново изречение, както следва:
„Процедурата е свързана с предоставянето на
административна услуга с уникален идентификационен
номер (УИН) 902.“
След посочения линк
„http://www.babh.government.bg/bg/Page/zaiavlenia/index/zai
avlenia/Заявления“ на нов ред се добавя следния текст:
„Заявлението може да се подаде по следните начини:
а) в деловодството на ОДБХ;
б) по електронен път с квалифициран електронен подпис;
или
в) чрез пощенски оператор.“
След т. 6.4 на нов ред се добавя следния текст:
„Забележка: Заплащането на таксите определени в чл. 47,
ал. 2 и ал. 4 от Тарифата за таксите, които се събират от
БАБХ може да се извърши по един от следните начини:
а) на каса в ОДБХ;
б) по банков път по сметката на ОДБХ; или
в) чрез картово разплащане при създадена такава
възможност.“
В т. 8.10 изречението „В случай, че документите се
изпращат по куриер е необходимо да се изиска от куриера
документ удостоверяващ получаването на пратката от
заявителя“
След т. 8.10 се създава нова т. 8.11, както следва:
„8.11. Допуска се получаването на заявената услуга да се
извърши чрез лицензиран пощенски оператор на адрес,
посочен от заявителя. Заявителят трябва да посочи
изрично в заявлението чрез какъв пощенски оператор
желае
да
му
бъде
изпратен
индивидуалния
административен акт, а именно:
а) вътрешна препоръчана пощенска пратка
б) вътрешна куриерска пратка
в) международна препоръчана пощенска пратка
Изпращането на Сертификата/те е за сметка на заявителя
на услугата. В случай, че документа се изпраща по куриер
е необходимо да се изиска от куриера документ
удостоверяващ получаването на пратката от заявителя;“
Досегашната точка 8.11 става нова точка 8.12 и останалите
се преномерират.
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Актуализация във връзка с Регламент (ЕС) 2017/625 и
изготвяне на Приложение I съдържащо информация за
видовете ветеринарни сертификати по отделни държави

