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І. ОБЩА ЧАСТ
Тези изисквания и задължения не са нови за земеделските стопани, тъй като са
част от съответното секторно законодателство, прилагано към момента.
В Република България от 2012 г. се прави връзка между законоустановени
изисквания за управление (ЗИУ), определени в Регламент (ЕО) № 73/2009 и директните
плащания, които получават някои земеделските стопани.
В изпълнение на изискванията, посочени в буква б) от Приложение II към Регламент
(ЕО) № 73/2009 от 2014 г. в Република България се прави връзка между
законоустановени изисквания за управление, имащи отношение към фуражния
сектор и предоставяните, на някои земеделските стопани, директни плащания.
Съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013, в държавата се прилага рамката на кръстосаното
съответствие, към която се отнасят и ЗИУ №№ 4 и 9, имащи отношение към официалния
контрол на фуражите.
Българска агенция за безопасност на храните е компетентния орган в съответствие с
чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
Със Заповед № РД 09-436/17.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изменена
със Заповед № РД 09-437/21.06.2016 г., Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ) е определена, като компетентен контролен орган за осъществяването на
контрол в секторите „Растителна защита и контрол”, „Контрол на фуражите”,
„Здравеопазване на животните”, “Хуманно отношение към животните” и „Контрол на
храните”, в съответствие с приложимото законодателство, в областта на европейската
политика за извършване на директни плащания, касаещо кръстосаното съответствие. Този
контрол се осъществява при спазване на изискванията на чл. 65, параграф 1 и чл. 67,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 809/2014 и е в съответствие с чл. 2 от Закона за Българска
агенция по безопасност на храните.

ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА
ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В
СЕКТОР „ФУРАЖИ“ – ЗИУ 4 –
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ
И ЗИУ 9 – ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА
ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ
ЕНЦЕФАЛОПАТИИ

Инструкция ЗХОЖКФ
Версия: 01
Страница 2 от 18

Българска агенция по безопасност на храните извършва проверки на терен, на
селскостопанската дейност и/или земеделската площ на стопанството на земеделски
стопани, които са кандидатствали през съответната календарна година за финансиране по
схемите за директни плащания.
ВАЖНО: Настоящият документ заменя документа по прилагане на СОП ЗХОЖКФ и КХ-14
– сектор “Фуражи”, през 2016 г., Приложение към Заповед № РД 11-1517/16.08.2016
година.
ІІ. КОНТРОЛ ПО КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Контролът по кръстосано съответствие, от страна на Българска агенция по
безопасност на храните, се осъществява ежегодно при следните условия:
1. след предоставянето от страна на Държавен фонд (ДФ) “Земеделие” на списък с
кандидатите, чиято селскостопанска дейност и/или земеделска площ на стопанството, са
определени да бъдат обект на проверка по кръстосаното съответствие;
2. списъкът по т. 1 се изготвя ежегодно от ДФ “Земеделие” на извадков принцип,
основан на критерии за оценка на риска.
3. списъкът се предоставя от ДФ “Земеделие” до Централно управление на
Българска агенция по безопасност на храните (ЦУ на БАБХ), откъдето без излишна забава
същите се предоставят до директорите на всички областни дирекции по безопасност на
храните (ОДБХ), с цел координирането и извършването на проверки по компетентност.
4. Регионалните технически инспекторати към ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция (РТИ към ДФ “Земеделие” – РА) предоставят месечни заявки до съответната
ОДБХ, на чиято територия осъществява дейност земеделският стопанин, броя на
планираните проверки – в изпълнение на заповед на министъра на земеделието и храните.
5. месечните заявки се подават до ОДБХ, за съгласуване, по официален ред и
чрез електронна поща, не по-късно от 10 работни дни преди съответния календарен
месец, през който е планувано тяхното извършване1.
6. не по-късно от 5 (пет) работни дни преди съответния календарен месец, през
който е планувано извършването на съответните проверки, ОДБХ следва да уведоми РТИ
дали датите, на които е планувано извършването им, се потвърждават или е необходимо
допълнително съгласуване.
В съгласуването на датите за проверки по кръстосано съответствие в ОДБХ,
трябва да участва и инспекторът/експертът отговорен за официалния контрол на
фуражите.
Максималният брой проверки, които могат да се извършват в един работен ден
е 2 (два) броя.
1

Изключение за гореуказаните срокове може да бъде направено единствено по отношение на проверките
планирани през първия месец от кампанията за съответната календарна година. Датите за извършването на
същите също задължително подлежат на съгласуване от ОДБХ
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ВАЖНО: След приключване на проверките за спазване на изискванията на
кръстосаното съответствие, за календарната година, инспекторите/експертите
отговорни за официалния контрол на фуражите предоставят, без излишна забава,
информацията до отдел “Контрол на фуражите” и попълнения “Регистър на проверки
за кръстосано съответствие, сектор “Фуражи”. Регистърът се поддържа единствено в
електронен формат.
За приключени се считат проверките за спазване на изискванията на
кръстосаното съответствие, за календарната година, единствено когато е постъпило
съответно уведомление от РТИ (по официален ред/електронна поща).
Когато земеделски стопанин е определен от РТИ за проверка по кръстосано
съответствие в рамките на представителната извадка от 1%, в обхвата на
извършваната от БАБХ проверка на терен се включват всички ЗИУ, които са в
сферата на компетентност на Агенцията.
Пример: Ако земеделски стопанин, кандидатстващ за получаване на субсидия по
схемите/мерките за директни плащания, е определен в представителната извадка на ДФ
“Земеделие” за проверка по кръстосаното съответствие по ЗИУ 1, но отглежда и свине,
ЕПЖ, ДПЖ, следва храненето на всички тези животните (по видове) да бъде обект на
извършваната проверка по кръстосано съответствие в сектор “Фуражи”, като се приложат
всички, имащи отношение към тях части от ЗИУ 4 и ЗИУ 9. Проверки на място за
кръстосано съответствие се извършват без значение на броя на отглежданите животни от
съответните видове и категории, т.е. проверка се извършва и при наличие във фермата само
на 1 бр. животно от съответния вид.
На проверки по кръстосано съответствие от инспекторите/експертите в сектор
„Фуражи“ подлежат и бенефициерите, определени за проверка в допълнителната
извадка на ДФ „Земеделие“, изготвена на основание високия процент несъответствия
по съответните части от ЗИУ 4 или ЗИУ 9 през предходната календарна година. В тези
случаи се извършва проверка на бенефициера само по конкретното ЗИУ посочено от
ДФ „Земеделие“.
Допълнителната извадка на бенефициерите се предоставя от ДФ „Земеделие“
отделно от представителната извадка на 1% от бенефициерите.
ВАЖНО: Не се извършва проверка за спазване на изискванията на ЗИУ, само когато:
- броят на отглежданите селскостопански животни, е под минимума, необходим за
регистрация на животновъден обект (съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1, букви а) – в) от Наредба
№ 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти) и
- операторът писмено декларира, че животните се отглеждат само за частна
домашна консумация и добиваните от тях продукти не се пускат на пазара.
Операторът попълва декларация по образец.
Изготвя се констативен протокол.
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В “Доклад за проверка Кръстосано съответствие” за всяко ЗИУ, касаещо сектор
“Фуражи”, се вписва “НЕПРИЛОЖИМО”.
Ако не са изпълнени и двете условия заедно, земеделският стопанин подлежи на
проверка.
Когато кандидатите, чиято селскостопанска дейност и/или земеделска площ на
стопанството са определени да бъдат обект на проверка по кръстосаното съответствие,
имат обекти в повече от една ОДБХ, се извършват проверки на всичките обекти в
отделните ОДБХ. Проверките се извършат едновременно или поне в последователни дни,
за да се гарантира, че във всеки обект има налични животни. Изготвя се един общ Доклад
от ОДБХ, която е водеща (на територията на областта е обектът определен за проверка от
представителната извадка). Данните от другите ОДБХ се предоставят до водещата ОДБХ
чрез електронна поща и по официален ред. Досието се съхранява във водещата ОДБХ. В
документите задължително се посочва информация коя ОДБХ е водеща и е отговорна за
изготвянето на доклада.
Проверките за кръстосано съответствие се извършват:
1. при спазване на Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България,
утвърдена със Заповед № РД 09-499/12.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните и
2. при спазване на Стандартна оперативна процедура за контрол на земеделски
стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление при проверките за
кръстосано съответствие в секторите „Контрол на фуражите”, „Здравеопазване на
животните”, “Хуманно отношение към животните” и „Контрол на храните”.
3. съвместно от служители на РТИ на ДФ “Земеделие” и служители на ОДБХ,
определени по компетентност, за осъществяването на официален контрол по съответните
ЗИУ.
4. след предварително уведомяване на земеделския стопанин от РТИ.
5. транспортът на служителите на ОДБХ се осигурява от РТИ.
ІІІ. КОНТРОЛ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СЕКТОР “ФУРАЖИ”
1. Общи указания
Проверките и установяване на спазването/неспазването на ЗИУ 4 и ЗИУ 9, в
частите им касаещи сектор “Фуражи”, се извършват в пълно съответствие с
правилата за проверки в секторното законодателство и се определят, като проверки
по кръстосано съответствие.
По компетентност, инспекторите/експертите, отговорни за осъществяването на
официален
контрол
на
фуражите
при
ОДБХ
(наричани
по-долу
“инспекторите/експертите”), участват в комплексните проверки по кръстосано
съответствие, които се извършват от Българска агенция по безопасност на храните.
ВАЖНО: Контрол по прилагане на изискванията на кръстосано съответствие, в
сектор “Фуражи”, трябва да се извършва само от инспектори/експерти, които са
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обучени и запознати със законодателството на фуражите и са компетентни по
прилагането на същото.
Инспекторите/експертите извършват проверка за спазване изискванията на
части от ЗИУ 4 и ЗИУ 9, а именно: ЗИУ 4.2, ЗИУ 4.3, ЗИУ 4.4, ЗИУ 4.5, ЗИУ 4.10, ЗИУ
4.12, ЗИУ 9.1 и ЗИУ 9.2.
Инспекторите/експертите извършват проверка на кръстосаното съответствие в
обекти, за които земеделските стопани получават финансиране по схемите/мерките за
директни плащания, както следва:
 животновъдни обекти, отговарящи на изискванията на чл. 5, параграф 5 и
Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005, в които се отглеждат животни за
производството на храни;
 животновъдни обекти, отговарящи на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква в),
параграф 5 и Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 183/2005, в които се отглеждат
животни за производството на храни,;
 земеделски стопанства собственост на регистрирани земеделски стопани, които
извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това
дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 буква а) и буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005.
При проверките за кръстосано съответствие се извършва проверка на
земеделския стопанин за спазване на изискванията на пряко приложимо право на ЕС
и националното законодателство, както следва:
 Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите, с измененията;
 Регламент (ЕО) 178/2002 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, с измененията;
 чл. 7 и Приложение ІV към Регламент (ЕО) 999/2001 за определяне на правила за
превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, с
измененията;
 Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или
животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета, с измененията;
 Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите вещества в храните за животни, с
измененията;
 Закон за фуражите (обн. ДВ бр. 55/2006 г.), с измененията.
Особено внимание се обръща на:
 прослeдяемостта на фуража: етикети, фактури и други документи. Фуражи да се
закупуват само от одобрени или регистрирани оператори във фуражния сектор;
 наличие и редовно водене на дневника за доставка на фуражи, дневника за
производство на фуражи и дневника за изхранване на животните с фуражи;
 употребата на медикаментозни фуражи (МФ) и фуражни добавки в
животновъдния обект;
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 съхранението на МФ и другите фуражи в животновъдния обект - да има отделни
зони определени за съхранение на медикаментозния фураж;
 хигиена на съхраняваните и изхранвани в стопанството фуражи;
 пускането на пазара и изхранването на безопасен фураж (безопасен фураж е този,
който има благоприятен ефект за здравето на човека или животните и не прави храните,
получени от животните, които се отглеждат за производство на храни, опасни за
консумация от човека);
 изхранването на животните с безопасен фураж;
 дали земеделският стопанин може да гарантира, че фуражите, които изхранва,
произвежда в стопанството, отговарят на изискванията на законодателството в областта на
фуражите и дали проверява изпълнението на тези изисквания (записи и съхранението им;
наличие и изпълнение на актуална програма за самоконтрол, отговаряща на извършваните в
земеделското стопанство дейности, касаещи фуражите);
 уведомяването на компетентния орган, ако земеделският стопанин е счел или е
имал основание да счита, че притежаван от него фураж не отговаря на изискванията за
безопасност на фуражите;
 превенция срещу трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) – спазване
на тоталната и вътревидовата фуражни забрани.
Извършва се контрол на:
 пасищата;
 фуражите;
 помещенията за съхранение на фуражите;
 храненето на животните в стопанството. Контролът на храненето на животните
във фермите включва проверка на изхранвания фураж и на системите за хранене.
Извършва се задължително проверка на:
 подаващото фураж оборудване, поилките и системата за отстраняване на
естествената тор;
 фуража по отношение на качеството, количеството и честотата на храненето.
записите, които се водят от фермерите.
Земеделските стопани трябва да гарантират, че:
 не пускат на пазара и не изхранват животните, които се отглеждат за
производство на храни, с фуражи, които не са безопасни;
 изтеглят от пазара, уведомяват доставчиците и унищожават фуражите, които не са
безопасни, и които са доставили или изхранват на животните;
 уведомяват потребителите за причините, поради които изтегления от пазара
фураж е небезопасен;
 с цел да предпазят от риск здравето на крайния консуматор, уведомяват ОДБХ,
когато установят, че изхранваните на животните фуражи не са безопасни;
 уведомяват ОДБХ, когато са изхранвали на животните фуражи, съдържащи
ветеринарномедицински продукти (ВМП) или определени фуражни добавки
(кокцидиостатици), съдържащи по-високи нива от предписани или разрешените или
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животните са изхранвани със замърсени с тези продукти фуражи, които могат да бъдат
вредни за здравето;
 осигуряват проследимост на всички постъпващи и изхранвани във фермата
фуражи и на всяка друга субстанция, която е предназначена или се предполага, че е
предназначена за влагане в производството на фураж. Проследимостта се гарантира чрез
водене на записи за:
името и адреса на доставчика;
вид и количество на доставения фураж/субстанция;
дата на доставка във фермата/продажба
 съхраняват записите във формат, който винаги е наличен във фермата и може да
бъде предоставен на компетентния орган при поискване;
 съхраняват физически разделени фуражите и всички други вещества/продукти,
които имат потенциал да окажат неблагоприятен ефект върху здравето на човека или
животните. Същото изискване важи и при работата с фуражи и при тяхното
разпространение;
 предприеманите от тях действия са съобразени с резултатите от осъществения
официален контрол (проверки и резултати от лабораторен анализ);
 поддържат складовете и оборудването чисти и сухи. Особено внимание се отделя
на подходящите мерки за почистване на оборудването и складовите зони, които се
използват за съхранение на медикаментозни и на други фуражи;
 въвеждат и прилагат подходящи мерки за борба с вредителите;
 съхраняват семената за посев по подходящ начин, който не позволява достъп на
животните до тях;
 използват фуражни добавки, ВМП и биоциди по правилния начин, съгласно
указания;
 съхраняват медикаментозните фуражи отделно от други фуражи;
 системата за доставяне на фуражите във фермата осигурява доставката на фуража
до вида и категорията животни, за които е предназначен същият. Работата с фуражите
трябва да се осъществява по начин, който не допуска замърсяването им в складовите зони и
чрез използваното оборудване;
 предприемат подходящи мерки, за да предотвратят развитието и
разпространението на заболявания предавани на човека посредством консумацията на
храни от животински произход. Предприемат се адекватни мерки за тестване на животните
в стадата и преди придвижване за наличие на туберкулоза по говедата. Не се придвижват от
стопанството животни, които са обект на забрана за придвижване. Предприемат предпазни
мерки при въвеждането на нови животни в стадото. Докладват на ОДБХ всяко съмнение за
огнище на заболяване в стадото;
 периодично почистват транспортните средства, чрез които се транспортират
фуражите във фермата. Почистването е задължително при доставка и разпространение във
фермата на медикаментозни фуражи;
 закупените фуражи, които се изхранват на животните във фермата, са с произход
само от регистрирани/одобрени оператори от фуражния сектор;
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 съхраняват записи за:
ВМП постъпили във фермата и тяхната употреба;
постъпилите във фермата биоциди и препарати за растителна защита;
резултатите от лабораторен анализ, които имат значение за здравето на
човека и животните, когато е приложимо (в случаите когато фуражите за изхранване на
животните се произвеждат в стопанството);
констативните протоколи от извършения официален контрол;
използването на ГМО фуражни суровини при производството на фуражи
във фермата;
 не изхранват на животните отглеждани във фермата кухненски отпадъци;
 не изхранват на животните отглеждани във фермата животински протеини добити
от преживни животни/фуражи, които ги съдържат;
 само след подходяща преработка, изхранват на животните мляко, млечни
продукти, коластра, яйца и яйчни продукти, колаген и желатин от непреживни животни,
хидролизирани протеини добити от непреживни животни или от кожи на преживни
животни;
 изхранват на животните във фермата животински протеини при спазване на
изискванията на чл. 7 и Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.
ВАЖНО: Програма за самоконтрол за безопасност на фуражите се изисква от оператор,
когато същият е регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво
първично производство и спазва изискванията на Приложение I към Регламент (ЕО)
№ 183/2005.
2. Стандартни оперативни процедури, прилагани при извършване на проверки
по кръстосано съответствие
При извършване на проверки на терен инспекторът/експертът спазва:
„Стандартна оперативна процедура за контрол на земеделски стопанства за
спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 5, ЗИУ 6, ЗИУ
7, ЗИУ 8, ЗИУ 9, ЗИУ 11, ЗИУ 12, ЗИУ 13) при проверките за кръстосано съответствие“
– СОП ЗХОЖКФ и КХ-14;
“Процедура за инспекция/проверка на животновъдни обекти (ферми), ,
последната актуална версия – СОП ЗХОЖКФ-9;
“Процедура за вземане на проби от фуражи във вътрешността на страната за
целите на официалния контрол на фуражите” – СОП ЗХОЖКФ-2, последната актуална
версия.
3. Извършване на проверки за спазване изискванията на части от ЗИУ 4 и
ЗИУ 9, които са свързани с фуражите
Инспекторите/експертите извършват проверка за спазване изискванията на ЗИУ 4.2,
ЗИУ 4.3, ЗИУ 4.4, ЗИУ 4.5, ЗИУ 4.10, ЗИУ 4.12, ЗИУ 9.1 и ЗИУ 9.2, както следва:

ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА
ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В
СЕКТОР „ФУРАЖИ“ – ЗИУ 4 –
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ
И ЗИУ 9 – ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА
ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ
ЕНЦЕФАЛОПАТИИ

Инструкция ЗХОЖКФ
Версия: 01
Страница 9 от 18

3.1. ЗИУ 4.2. “Забрана за пускане на пазара на фуражи, които имат
неблагоприятен ефект върху здравето на животните и правят храните получени от
тях, опасни за консумация от човека”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се записва:
А) “ДА”, когато обект на проверката е:
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква в),
параграф 5 и Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – предоставени са
доказателства, че за произведените от земеделския стопанин фуражи има разработена,
актуална програма за самоконтрол, която се изпълнява. Предоставят се и резултати от
лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества над
максимално допустимите количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО
 регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности посочени в чл. 5, параграф 1 буква
а) и буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005 – предоставени са доказателства, че за
произведените от земеделския стопанин фуражи има разработена, актуална програма за
самоконтрол, която се изпълнява. Предоставят се и резултати от лабораторен анализ,
доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества над максимално допустимите
количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО.
Б) “НЕ”, когато обект на проверката е:
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква
в), параграф 5 и Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – не са предоставени
доказателства, че за произведените от земеделския стопанин фуражи има разработена,
актуална програма за контрол на безопасността, която се изпълнява. Не се предоставят и
резултати от лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества
над максимално допустимите количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО;
 регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности посочени в чл. 5, параграф 1 буква
а) и буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005 – не са предоставени доказателства, че за
произведените от земеделския стопанин фуражи има разработена, актуална програма за
контрол на безопасността, която се изпълнява. Не се предоставят и резултати от
лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества над
максимално допустимите количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО.
При установяване на неспазване на изискванията на ЗИУ 4.2., тежестта е “средна”.
3.2. ЗИУ 4.3. “Забрана за хранене на животните с фуражи, които имат
неблагоприятен ефект върху здравето на животните и правят храните получени от
тях, опасни за консумация от човека”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се записва:
А) “ДА”, когато обект на проверката е:
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 5 и
Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – предоставени са доказателства, че
изхранваните фуражи са произведени от регистриран/одобрен производител на фуражи или
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регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности;
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква в),
параграф 5 и Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – предоставени са
доказателства, че:
изхранваните
фуражи
са
произведени
и/или
закупени
от
регистриран/одобрен производител на фуражи или регистриран земеделски стопанин,
който извършва дейности на ниво първично производство на фуражи и
за изхранваните фуражи, произведените от земеделския стопанин – има
разработена, актуална програма за контрол на безопасността, която се изпълнява.
Предоставят се и резултати от лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат
нежелани вещества над максимално допустимите количества, посочени в Директива
2002/32/ЕО
 регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности посочени в чл. 5, параграф 1 буква
а) и буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005 – има разработена, актуална програма за
самоконтрол, която се изпълнява. Предоставят се и резултати от лабораторен анализ,
доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества над максимално допустимите
количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО.
Б) “НЕ”, когато обект на проверката е:
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 5 и
Приложение III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – не са предоставени доказателства, че
изхранваните фуражи са произведени от регистриран/одобрен производител на фуражи или
регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности;
 животновъден обект, отговарящ на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква в) и
Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 183/2005 – не са предоставени доказателства, че:
изхранваните, закупени фуражи са произведени от регистриран/одобрен
производител на фуражи или регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности
на ниво първично производство на фуражи или
за изхранваните фуражи, произведените от земеделския стопанин - няма
разработена, актуална програма за контрол на безопасността или същата не се изпълнява.
Не се предоставят резултати от лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат
нежелани вещества над максимално допустимите количества, посочени в Директива
2002/32/ЕО;
 регистриран земеделски стопанин, който извършва дейности на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности посочени в чл. 5, параграф 1 буква
а) и буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005 – няма разработена, актуална програма за
контрол на безопасността или същата не се изпълнява. Не се предоставят резултати от
лабораторен анализ, доказващи, че фуражите не съдържат нежелани вещества над
максимално допустимите количества, посочени в Директива 2002/32/ЕО.
При установяване на неспазване на изискванията на ЗИУ 4.3., тежестта е “средна”.
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3.3. ЗИУ 4.4. “Изискване да бъде осигурена проследимост на всички продукти,
влизащи и напускащи стопанството”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се записва:
А) “ДА”, когато операторът води записи с цел изпълнение на изискванията на чл. 18
от Регламент (ЕО) № 178/2002, с които да докаже, че осигурява пълна проследяемост на
фуражите – от закупените/произведени фуражни суровини/други фуражи до изхранването
на животните с комбинирани фуражи.
Б) “НЕ”, когато липсват част от записите или всички записи и операторът не може да
докаже изпълнението на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и не може да осигури пълна
проследяемост на фуражите.
Определя се тежест:
- “средна” – за неспазване на изискванията на ЗИУ 4.4, при установяване на липса
на някои от дневниците, които са приложими за дейността на фермата (входящ,
производствен или дневник за изхранване на животните) или когато записите в същите са
непълни и/или се водят нередовно;
- “висока” – за неспазване на изискванията на ЗИУ 4.4, когато се установи, че
операторът няма нито един от посочените дневници, приложими за дейността на фермата,
(входящ, производствен или дневник за изхранване на животните).
3.4. ЗИУ 4.5. “Изисквания за:
А. адекватни мерки при складиране/третиране на отпадъци и опасни
субстанции;
Б. коректна употреба на фуражни добавки/лекарствени средства и пестициди;
В. предотвратяване внасянето и разпространението на болести;
Г. коригиращи действия при дадени предписания от официален контрол;
Д. водене на документация съгласно изискванията на пряко приложимото
право на ЕС и Закона за фуражите”.
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие" се записва:
А) “ДА”, когато операторът има въведени и прилага Добри земеделски и фермерски
практики;
Б) “НЕ”, когато липсват или не се спазват Добри земеделски и фермерски практики.
Определя се тежест:
- “средна” – за неспазване на изискванията на ЗИУ 4.5, когато се установи, че не се
спазват изискванията при 1 (един) до 4 (четири) от изброените показатели;
- “висока” – за неспазване на изискванията на ЗИУ 4.5, когато се установи, че не се
спазват изискванията на всичките 5 (пет) изброени показатели.
3.5. ЗИУ 4.10. “Изисквания за правилно складиране и разпространение на
фуражи”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие" се записва:
А) “ДА”, когато операторът е създал подходящи условия за съхранение и
разпространение на фуражи;
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Б) “НЕ”, когато операторът не е създал подходящи условия за съхранение и
разпространение на фуражи.
При установяване, че не са създадени подходящи условия за съхранение и
разпространение на фуражи, се определя тежест “средна” за неспазване на изискванията на
ЗИУ 4.10.
3.6. ЗИУ 4.12. “Изисквания с оглед спазване на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се записва:
А) “ДА”, когато операторът:
 представи разработена, актуална програма за самоконтрол относно съдържание
на пестициди във фуражите и
 изпълнява разработената програма за самоконтрол (операторът трябва да
предостави резултат(и) от лабораторен анализ, че изхранваните фуражи не съдържат
остатъци от пестициди над максимално допустимите количества, посочени в Регламент
(ЕО) № 396/2005;
Б) “НЕ”, когато:
 при официален контрол през календарната година е лабораторно доказано
съдържание на остатъци от пестициди над максимално допустимите количества посочени в
Регламент (ЕО) № 396/2005 или в случай на самоконтрол проба е несъответстваща, но
операторът не е уведомил съответната ОДБХ и/или
 операторът не представи разработена, актуална програма за самоконтрол, относно
съдържание на пестициди във фуражите и/или
 операторът не изпълнява разработената програма за самоконтрол относно
съдържание на пестициди във фуражите.
При установяване на неспазване на изискванията на ЗИУ 4.12. тежестта е „средна”.
Изискванията за спазване на ЗИУ 4.12. са приложими за всички оператори обект на
проверки по кръстосано съответствие.
3.7. ЗИУ 9.1. “Забрана за хранене на преживни животни с протеини от
животински произход – преработен животински протеин; дикалциев и трикалциев
фосфат от животински произход; фуражи, съдържащи изброените животински
протеини, с изключение на посочените в Приложение IV към Регламент (ЕО) №
999/2001”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се записва:
А) “ДА”, когато при извършената физическа и документална проверка се установи,
че отглежданите преживни животни не се изхранват с протеини от животински произход, с
изключение на посочените в Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.
Б) “НЕ”, когато при извършената физическа и документална проверка на
стопанството се установи наличие на протеини от животински произход, които не са
посочени в Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.
В тези случаи инспекторите/експертите задължително вземат за целите на
официалния контрол проба за съдържание на преработени животински протеини (от
подаващото фураж оборудване или от хранилките).
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След получаване на положителен резултат от лабораторния анализ, се определя
тежест “висока” за неспазване на изискванията на ЗИУ 9.1.
3.8. ЗИУ 9.2. “Забрана за хранене на непреживни животни с преработени
животински протеини с изключение на посочените в Приложение IV към Регламент
(ЕО) № 999/2001”
В “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие" се записва:
А) “ДА”, когато при извършената физическа и документална проверка се установи,
че отглежданите непреживни животни не се изхранват с преработени животински
протеини, с изключение на посочените в Приложение IV от Регламент (ЕО) № 999/2001.
Б) “НЕ”, когато при извършената физическа и документална проверка на обекта се
установи наличие на преработени животински протеини, различни от посочените в
Приложение IV от Регламент (ЕО) № 999/2001. В тези случаи инспекторите/експертите
задължително вземат за целите на официалния контрол проба за съдържание на
преработени животински протеини от изхранвания на животните фураж (от подаващото
фураж оборудване или от хранилките).
След получаване на несъответстващ резултат от лабораторния анализ се определя
тежест “висока” за неспазване на изискванията на ЗИУ 9.2.
4. Документи, необходими при извършване на проверки по кръстосано
съответствие
При извършване на проверките на терен, е необходимо инспекторите/експертите да
разполагат с:
 “Въпросник (чек-лист) за извършване на инспекция/проверка на животновъдни
обекти (ферми) ”, формуляр към “Процедура за инспекция/проверка на животновъдни
обекти (ферми)”;
 Констативен протокол – образец КФ-37, последна актуална версия , утвърден
със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Протокол за вземане на проби от фураж – образец КФ – 38, последна актуална
версия, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Протокол за вземане на проби от фураж – образец КФ – 67, последна актуална
версия, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Акт за забрана – образец КФ – 40, последна актуална версия, утвърден със
заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Акт за установяване на административно нарушение – образец КФ – 41,
последна актуална версия, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Разпореждане за използване за други цели, подлагане на деконтаминация и/или
детоксикация, изтегляне от пазара на фуражи или унищожаване – образец КФ – 46,
последна актуална версия, утвърдено със заповед на изпълнителния директор на БАБХ;
 Декларация по образец – образец КФ – 70, утвърдена със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
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5. Досие от извършена проверка за кръстосаното съответствие, имащо
отношение към сектор “Фуражи”
5.1. Комплектоване на досие от извършена проверка на кръстосаното съответствие
Всяко досие от извършена проверка на земеделски стопанин за спазване
изискванията на кръстосаното съответствие в сектор “Фуражи” съдържа следните
документи:
5.1.1. Копие на “Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие”
“Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие” се изготвя в два
екземпляра:
един за оператора;
един за ОДБХ (прилага се към общото досие от извършената проверка,
съхранявано в ОДБХ.
До РТИ към ДФ “Земеделие” – РА се предоставя копие от “Доклад от проверка на
място Кръстосано съответствие”.
5.1.2. Копие на екземпляра на констативен протокол от извършената
проверка, касаеща сектор “Фуражи” (оригиналният екземпляр се съхранява в досието на
съответния земеделски стопанин).
В общото досие от извършената проверка за спазване на изискванията на
кръстосаното съответствие също се прилага копие на екземпляра на констативен протокол
от извършената проверка, касаеща сектор “Фуражи”);
5.1.3. Копия на всички други изготвени по време на проверката документи,
имащи отношение към официалния контрол в сектор “Фуражи” (оригиналните
екземпляри на цитираните документи се съхраняват в досието на съответния оператор);
5.1.4. Снимки и копия на друг доказателствен материал, имащи отношение
към официалния контрол в сектор “Фуражи” (оригиналните екземпляри на цитираните
документи се съхраняват в досието на съответния оператор).
Направените по време на проверката снимки са доказателствен материал, в
случаите на констатирани несъответствия;
5.1.5. Копие от Декларацията по образец (оригиналният екземпляр се
съхранява в общото досие от извършената проверка за спазване на изискванията на
кръстосаното съответствие), ако е попълнена такава.
5.2. Съхраняване на досиетата от извършените в сектор “Фуражи” към ОДБХ
проверки за кръстосано съответствие
ВАЖНО: Досиетата от извършените проверки за спазване изискванията на
кръстосаното съответствие в сектор “Фуражи”, комплектовани съгласно т. 5.1, се
съхраняват от инспектора/експерта отговорен за официалния контрол на фуражите
при ОДБХ.
Служителят на ОДБХ, отговорен за комплектоването и съхранението на
общите досиета от проверките по кръстосано съответствие и за предоставянето им
към РТИ на ДФ “Земеделие” се определя със заповед на директора на ОДБХ.
5.3. Предоставяне на досие от извършена проверка за кръстосано съответствие до
РТИ.
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На място, след приключване на проверката, в случай че не е взета проба
фураж за анализ, служителят от РТИ изготвя копие на комплектованото досие, което
копие се използва от РТИ по компетентност.
ВАЖНО: Досието не се предоставя на служителя от РТИ, в случаите когато е взета
проба от фураж за целите на официалния контрол. В тези случаи комплектованото
досие се предоставя до РТИ след получаването на резултата от изпитване или на
резултата от изпитване на арбитражната проба, ако същата е изпратена за анализ.
Предоставянето до РТИ се извършва по официален ред – с придружително писмо, с
изходящ номер от съответната ОДБХ, от определения за това служител на ОДБХ.
Досието се предоставя до РТИ в своята цялост, съдържащо пълната
информация от извършената проверка по всички ЗУИ.
5.4. Срокове за предоставяне на досиетата от извършените проверки до РТИ
ВАЖНО: Срокът за предоставяне до РТИ на комплектовано досие от
извършена проверка за кръстосано съответствие е в съответствие с чл. 72, параграф 4
от Регламент (ЕО) № 809/2014 – “4. Без да се засягат конкретни разпоредби,
съдържащи се в законодателството, приложимо към изискванията и стандартите,
докладът за проверката бива завършен в рамките на един месец след проверката на
място. Въпреки това този срок може да бъде удължен до три месеца при надлежно
обосновани обстоятелства, особено ако това се налага поради химически или
физически анализ”.
6. Изготвяне на констативен протокол от проверка по кръстосано съответствие
В констативния протокол от извършената проверка, в частта “основание за
извършване на проверката” в допълнение на нормативните актове, от приложимата в
сектор „Фуражи” нормативна уредба, за чието спазване се извършва същата, се вписва и
текстът “Проверка за прилагане изискванията за кръстосаното съответствие в
Република България, относно ЗИУ 4.2, ЗИУ 4.3, ЗИУ 4.4, ЗИУ 4.5, ЗИУ 4.10, ЗИУ 4.12,
ЗИУ 9.1 и ЗИУ 9.2”.
В констативния протокол от извършената проверка, като заключение на
констативната част на същия, се вписва: “При извършената проверка относно
спазване изискванията на ЗИУ № (посочва се и номерът на съответното ЗИУ), се
констатира, че същото е приложимо/неприложимо”. След този текст, когато ЗИУ е
приложимо, се вписва: “Установи се спазване/неспазване на изискванията на ЗИУ №
....” (напр.: “Установи се спазване на изискванията на ЗИУ № 4.2”).
След така посочения текст, се вписва:
в случай на констатирани несъответствия в констативния протокол се
дават предписания за констатираните несъответствия, като към всяко предписание се
вписва изискванията на кое ЗИУ не са изпълнени от бенефициера. В този случай за
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съответното ЗИУ в графа “Спазване на изискването” от “Доклад от проверка на
място Кръстосано съответствие” се маркира “НЕ”.
На основание на отразените в констативния протокол констатации и
направени предписания, се попълва и графа “Забележка” от “Доклад от проверка на
място Кръстосано съответствие”. В тази графа, към конкретното ЗИУ,
инспекторите/експертите вписват текста на дадените в констативния протокол
предписания;
в случай на установяване на съответствие за съответното ЗИУ в графа
“Спазване на изискването” от “Доклад от проверка на място Кръстосано
съответствие” се маркира “ДА”. Не се попълва графа “Забележка” от същия.
С изключение на дадените по-горе указания, във всяко друго отношение
констативните протоколи от извършените проверки се изготвят в съответствие с
утвърдените със заповеди на изпълнителния директор на Българска агенция по
безопасност на храните, “Указания за работа по изпълнение на Рамков план за контрол на
фуражите по контролна система “Фуражи и хранене на животните”, “Указания за работа по
изпълнение на Рамков план за контрол на фуражите по контролна система “Трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии и странични животински продукти”.
7. Вземане на проби от фуражи
При извършването на проверки по кръстосано съответствие могат да бъдат
взети проби от фуражи за целите на официалния контрол, когато:
 операторът извършва дейности на ниво първично производство на фуражи и
свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 буква а) и буква б) от Регламент
(ЕО) № 183/2005;
 операторът произвежда фуражи за собственото си животновъдно стопанство, без
да използва добавки или премикси, на основата на фуражни добавки с изключение на
силажни добавки;
 на основание на извършената проверка инспекторът има съмнение, че наличните
в обекта фуражи не са безопасни;
 при проверка за спазване изискванията на ЗИУ 9.1 и/или 9.2
инспекторът/експертът констатира, че в обекта са налични преработени животински
протеини (ПЖП)/ фуражи, съдържащи ПЖП, които не са разрешени за съответния вид
животни в съответствие с Приложение IV от Регламент (ЕО) № 999/2001.
В случай на вземане на проба от фураж, досието от проверката не се предоставя
на РТИ към ДФ “Земеделие” до получаване на резултата от изпитване или до
излизане на резултата от изпитване на арбитражната проба (в случай, че първият
получен резултат от изпитване е несъответстващ и операторът се е възползвал от
правото си съгласно чл. 48, ал. 2, т. 2 от Закона за фуражите).
ВАЖНО: Извършените проверки и взетите проби от фуражи за кръстосано
съответствие в животновъдни обекти, се считат за част от планираните проверки и
проби, които са в изпълнение на Рамков план за контрол на фуражите по контролна
система “Фуражи и хранене на животните” и Рамков план за контрол на фуражите по
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контролна система “Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и странични
животински продукти”.
В „Регистър на констативните протоколи” проверките за кръстосано
съответствие се вписват, като планови. В графа № 12 “Забележки” от “Регистър на
констативните протоколи” се вписва текстът: “проверка и по кръстосано
съответствие”.
Когато при извършването на проверка за кръстосано съответствие се установят
нарушения, от страна на оператора, на изискванията на законодателството,
приложимо в сектор “Фуражи”, инспекторите/експертите предприемат всички
необходими действия и мерки, по компетентност и съобразно своите правомощия
(даване на предписание, съставяне на Акт за установяване на административно нарушение,
Акт за забрана, издаване на Разпореждане за използване за други цели, подлагане на
деконтаминация и/или детоксикация, изтегляне от пазара на фуражи или унищожаване).
Когато инспекторът/експертът получи предоставения от ДФЗ списък на
бенефициерите определени за проверка по кръстосано съответствие (ЗИУ 4 и ЗИУ 9 в
частта за фуражи) и установи, че на някой от тях е извършена проверка през
текущата година, при която са констатирани несъответствия, имащи отношение към
кръстосаното съответствие, е длъжен да:
уведоми началника на отдел ЗЖ при ОДБХ и отдел „Контрол на
фуражите“, дирекция ЗХОЖКФ – по електронната поща.
да изготви по 3 (три) копия на констативния протокол от извършената
проверка и всички приложени към същия документи. Екземплярите се прилагат към:
- досието по т. 5.1.;
- общото досие, съхранявано в ОДБХ;
- досието съхранявано в РТИ. Този екземпляр се предоставя с
придружително писмо, по официален ред до РТИ, с копие до дирекция ЗХОЖКФ при
ЦУ на БАБХ.
След извършването на последваща проверка за проверка на изпълнението на
дадените предписания, ОДБХ отново трябва да уведоми по официален ред РТИ дали
бенефициерът е изпълнил направените предписания или не е. Уведомяването се
извършва чрез предоставянето на констативния протокол от извършената проверка и
всички приложени към същия документи, с придружително писмо.
ВАЖНО: Настоящият документ се прилага до:
- изменението на Методика за прилагане на Кръстосаното съответствие в
България или
- изменението на Ръководство за прилагане на Законоустановените изисквания
за управление или
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- изменение в пряко приложимото право на Европейския съюз, имащо
отношение към осъществяването на официален контрол за спазване на изискванията
на кръстосаното съответствие.
За всяко неизпълнение на настоящите указания, инспекторът/експертът
отговорен за осъществяването на официален контрол на фуражите, е задължен да
уведоми без излишна забава, чрез електронна поща, служителите от отдел “Контрол
на фуражите”, дирекция ЗХОЖКФ.
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