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І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Да се конкретизират отговорностите, правата, организационния процес и необходимата
документация при дейностите, свързани с проверката на ефективността на официалния контрол на
фуражите, извършван от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие
чл. 8, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване
здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент (ЕО) № 882/2004).
Целта на проверката на ефективността на официалния контрол на фуражите, извършван от ОДБХ е
да се докаже, че официалният контрол в сектор “Фуражи” по отношение на изискванията на пряко
приложимото право на Европейския съюз (ЕС), Закона за фуражите и подзаконовите нормативни
актове по прилагането им се прилагат ефективно и са подходящи за постигане на целите на
съответното законодателство, включително в съответствие с Единния многогодишния национален
контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и
защита на растенията (ЕМНКП), както и с Рамковия план за контрол на фуражите и Указанията за
работа по прилагането му и с изготвените процедури за работа.
Тази процедура се прилага от страна на експертите от дирекция “Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”, Централно
управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и началник отдел
“Здравеопазване на животните” в ОДБХ при провеждането на проверките на ефективността на
официалния контрол, извършван от ОДБХ, отговорна за извършване на официалния контрол в
сектор “Фуражи”.
Процедурата включва раздел за проверка на ефективността на извършвания официален контрол на
фуражите на регионално ниво в съответствие с чл. 8, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕО) №
882/2004.
ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
1. Изпълнителният директор на БАБХ по предложение на директора на дирекция “Здравеопазване
и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”,
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съгласувано с ресорния заместник изпълнителен директор, утвърждава годишна “Програма за
извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите, упражняван от
служителите в ОДБХ”, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
Програмата се утвърждава ежегодно до 31 декември като обхваща следващата календарна година.
При оценка на ефективността на контрола на централно ниво и изготвянето на годишната
„Програма извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите,
упражняван от служителите в ОДБХ”, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004
следва да се прилага цикъла “Планиране – извършване – проверка - действие”, посочен в схема 1:

Схема 1: Цикъл “Планиране – извършване – проверка - действие”
При планирането на проверките се вземат под внимание:
1. установените несъответствия, свързани с резултатите от официалния контрол в съответната
областна дирекция по безопасност на храните след извършените проверки на ефективността на
официалния контрол в сектор „Фуражи“, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
882/2004;
2. установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, при проведени
одити в Репулбика България от Генарална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
към Европейската комисия (DG SANTE);
3. установени несъответствия, свързани с рисковете при компетентния орган, при извършен одит
или верификация от други дирекции от ЦУ на БАБХ;
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4. жалби и сигнали в съответната област на дейност от граждани, държавни и неправителствени
организации, и институции свързани с бизнес оператори или официалния контрол провеждан на
територията на съответната ОДБХ.
Областна дирекция по безопасност на храните, при която извършената проверка на
ефективността на официалния контрол в сектор „Фуражи“, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 за съответната планова година приключи със заключението, че “се
извършва ефективен контрол на фуражите в съответствие със заложените цели” не се
планира за проверка през следващата календарна година. Периодът, в който не се извършва
проверка на ефективността на официалния контрол на съответна ОДБХ в сектор „Фуражи“, в
съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004 от дирекция “Здравеопазване и
хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”,
Централно управление на БАБХ не е по-дълъг от 2 (две) години.
2. Проверката сe извършва от експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”, Централно управление на
БАБХ, които са определени със Заповед на изпълнителния директор или упълномощено от него
лице и утвърдената “Програма за извършване на проверка на ефективността на официалния
контрол на фуражите, упражняван от служителите в ОДБХ”.
По предложение на директора на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните,
и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”, съгласувано с ресорния заместник
изпълнителен директор, изпълнителния директор на БАБХ в заповедта за извършване на
проверката на ефективността на официалния контрол на фуражите от ОДБХ, определя и водещ
проверката експерт.
Директорът на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” организира и контролира писменото уведомяване на
съответната ОДБХ за датата за извършване на проверката. Уведомяването се извършва чрез
изпращане на заповедта и плана за извършване на проверката до съответната ОДБХ по
електронната поща.
Директорът на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” или упълномощено от него лице при необходимост
писмено изисква предоставяне на информация по отношение на извършвания контрол.
III. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуално законодателство в сектор фуражи – пряко приложимо право на ЕС и национално
законодателство:
• Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за
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създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури
относно безопасността на храните;
• Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманното отношение към животните (с измененията);
• Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за
определяне на изискванията за хигиена на фуражите (с измененията);
• Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г.
относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) №
1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на
Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО,
93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (с
измененията);
• Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно Каталога на
фуражните суровини;
• Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно добавки за използване при храненето на животните (с измененията);
• Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно генетично модифицираните храни и фуражи;
• Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и
проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на
Директива 2001/18/ЕО;
• Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 г. за определяне на методите за
вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на
наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на
разрешение или за който разрешението е изтекло;
• Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти);
• Регламент (ЕС) № 142/2010 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за
консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои
проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената
директива (с измененията);
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• Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г.
относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии (с измененията);
• Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за
вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (с измененията);
• Закон за фуражите;
•
Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във фуражите (Директива 2002/32 на Европейския парламент и на
Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни с измененията);
• Препоръка № 2006/576/EC на Комисията от 17 август 2006 година за наличието на
деоксилеваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумозини в продукти предназначени
за хранене на животните;
• Препоръка № 165/2013 на Комисията от 27 март 2013 година относно наличието на Т-2 и
НТ-2 в зърнено.житните култури и зърнените продукти;
• Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение;
• Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с
медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им (обн., ДВ, бр.
26/2014 г.) ;
• Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите.
2. Единен многогодишен национален контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на
животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията на Република България (ЕМНКП);
3. Рамкови планове за контрол на фуражите по контролни системи за съответната година;
4. Указанията за работа по изпълнение на рамков план за контрол на фуражите по контролни
системи за съответната година.
5. Стандартни оперативни процедури за работа при извършване на регистрацията, одобрението и
контрол на операторите във фуражния сектор;
6. Заповед на заместник изпълнителния директор на БАБХ за извършване на проверка на
ефективността на официалния контрол на фуражите, извършван от съответната ОДБХ;
7. Други документи, необходими за проверката.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Проверката на ефективността на официалния контрол на фуражи, извършван от служителите в
ОДБХ се извършва по предварително изготвена годишна “Програма за извършване на проверка на
ефективността на официалния контрол на фуражите, упражняван от служителите в ОДБХ”.
При оценка на ефективността на контрола на различни нива следва да се прилага цикъла
“Планиране – извършване – проверка – действие”.
1. Ефективност: способността за предоставяне на (търсен) ефект или за постигане на цел. В този
контекст ефективността (резултатността) е способността на компетентния орган да постигне
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целите на Регламент (ЕО) № 882/2004. Това обаче не бива да се бърка с ефикасността
(продуктивност), която обикновено се използва, когато се отнася до съотношението вход-изход,
т.е. разходи и/или ресурси, необходими за довеждането до изход. Следователно проверката на
ефективността се отнася до ефективността за постигане на целите или до необходимия резултат
(резултат/въздействие, но не и ефикасност).
2. Проверка на съответствието с планираните мерки, отнасящи се до прилагането на
процедурите (макар че могат да бъдат повече, отколкото в самите процедури, например законовите
изисквания). Проверката на съответствието може да се разглежда като основен елемент на “среща”
с изискването на чл. 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004. Това е необходим, но
недостатъчен елемент при изпълнението на изискванията на член 8, параграф 3.
"Съответствие" не е идентично на "ефективност".
За проверка на съответствието на планираните мерки, официалният контрол се измерва с
конкретни процедури и планове за контрол (“правиш нещата правилно”). За проверка на
ефективността, писмените процедури следва да са подходящи за постигане на целите на
извършвания официален контрол на фуражите и контрола може да се измерва спрямо това, което
може да бъде основателно очаквано спрямо законодателството от извършвания контрол
(“правиш правилните неща”).
Прилагат се също така следните определения:
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004:
1. „официален контрол” – всяка форма на контрол, която се извършва от компетентния орган
или от Общността за проверка на съответствието със законодателството в областта на
фуражите и храните, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение
към животните;
2. „верификация/проверка” – проверяване чрез проучване и отчитане на обективните
доказателства дали са били изпълнени точно определени изисквания;
3. „компетентен орган” – централен орган на власт на държава членка, компетентен да
организира официален контрол или всеки друг орган, на който е предоставена такава
компетентност; това определение също включва, по целесъобразност, съответстващия орган на
трета страна;
4. „контролен орган” – независимата трета страна, на която е делегирано изпълнението на
определени контролни задачи от компетентния орган;
5. „одит” – систематично и независимо проучване, за да се определи дали дадени дейности и
свързаните с тях резултати съответстват на планираните мерки и дали тези мерки са ефективно
изпълнени и подходящи за постигане на целите;
6. „инспекция” – проучване на всеки аспект на фуражите и храните, опазване здравето на
животните и хуманното отношение към животните с цел проверка на съответствието на тези
аспекти с правните изисквания на законодателството в областта на фуражите и храните и
правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните;
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7. „мониторинг” – провеждането на планирана поредица от наблюдения или измервания, за да се
получи обща представа за състоянието на съответствие с изискванията на законодателството в
областта на фуражите или храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните;
8. „надзор” – внимателно наблюдение на едно или повече предприятия за фуражи или храни, на
стопански субекти в областта на фуражите или храните, или на тяхната дейност;
9. „неспазване” – неспазването на изискванията на законодателството в областта на фуражите и
храните и на правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към
животните;
10. „вземане на проби за анализ” – вземането на фуражи или храни или някакво друго вещество
(включително от околната среда), свързано с производството, преработката и
разпространението на пазара на фуражи или храни или със здравето на животните, за да се
направи чрез анализ проверка на съответствието с изискванията на законодателството в
областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните;
11. „официално сертифициране” – процедурата, чрез която компетентният орган или контролните
органи, упълномощени да действат в това си качество, предоставят уверение за съответствие в
писмена, електронна или съответстваща на тях форма;
12. „официално задържане” – процедурата, чрез която компетентният орган гарантира, че
фуражите и храните няма да бъдат преместени или подменени до вземането на решение за
местоназначението им; то включва съхраняване от страна на стопанските субекти в
съответствие с указанията от компетентния орган;
13. „равностойност” – способността на различните системи или мерки да постигат едни и същи
цели; "равностойни" са различните системи или мерки, способни да постигат едни и същи
цели;
14. „внос” – пускането на фуражи или храни в свободно обращение или намерението за пускане
на фуражи или храни в свободно обращение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) №
2913/92 на една от териториите, посочени в приложение І;
15. „въвеждане” – внос по смисъла на точка 14 по-горе и предлагане на стоки съгласно
митническите процедури, посочени в букви б) до е) в член 4, параграф 16 от Регламент (ЕИО)
№ 2913/92, както и влизането им в свободна зона или свободен склад;
16. „проверка на документи” – проучване на търговски документи и при необходимост,
документите, изисквани по законодателството в областта на фуражите и храните, които
придружават пратките;
17. „идентификационна проверка” – визуалната инспекция на съответствието на сертификатите
или на другите документи, придружаващи пратката, на етикетите и съдържанието на пратката;
18. „физическа проверка” – проверката на самите фуражи или храни, която може да включва и
проверка на транспортното средство, на опаковката, етикетите и температурата, вземането на
проби за анализ и лабораторни изследвания както и всяка друга проверка, необходима за
проверяване на спазването на изискванията на законодателството в областта на фуражите и
храните;
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19. „план за контрол” – описание, изготвено от компетентния орган, което съдържа обща
информация за структурата и организацията на неговите системи за официален контрол.
Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005:
1. „хигиена на фуражите“ означава мерките и условията, които са необходими за контролиране
на рисковете и осигуряване на годност за консумация от животни на фуражи, като се отчита
планираната им употреба;
2. „оператор в сектора на фуражите“ означава физическо или юридическо лице, поело
отговорност да гарантира това, че са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 в
рамките на предприятието за фураж, което е под техен контрол;
3. „фуражни добавки“ означава вещества или микроорганизми, разрешени с Регламент (ЕО) №
1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки,
използвани при храненето на животни;
4. „предприятие“ означава всяка единица на предприятието за фураж;
5. „първично производство на фуражи“ означава производство на земеделски продукти,
включително и по-специално отглеждане, прибиране на реколта, доене, отглеждане на животни
(преди клане) или риболов, водещи изключително до продукти, които не се подлагат на друга
операция след прибиране на реколтата, събиране или улавяне, изключвайки обикновеното
физическо третиране.
V. ВИД НА ПРОВЕРКАТА, ИЗВЪРШВАНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8, ПАРАГРАФ 3 ОТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004
1. Оценката на ефективността на контрола се извършва чрез:
1.1. Документална проверка – изисква наличие на документи за проверка на извършвания
официален контрол на фуражи – списъци на регистрирани оператори съгласно чл. 9 и чл. 5,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно хигина на фуражите, Регистър на одобрените
оператори съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, Рамков план за контрол на фуражите по
контролни системи „Фуражи и хранене на животните” и „Трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии и странични животински продукти“ за ОДБХ, месечни планове за контрол на
фуражи, отчети за извършения контрол на фуражи, Констативни протоколи и други;
1. 2. Физическа проверка – проверка на терен, как се извършва официалния контрол на фуражите
в съответната ОДБХ;
1. 3. Пробовземане – протоколи за вземане на проби и взети проби в съответствие с рамковите
планове за контрол – срок на годност, съответствие на етикета с нормативните изисквания и други.
1. 4. Събиране на доказателствени средства – документални и материални доказателства,
визуализация чрез снимки – заснемане, с цел документиране на дадена (спорна) ситуация.
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2. РЕСУРСИ
2.1. Персонал
Проверката на ефективността на официалния контрол на фуражите се извършва от един екип, като
броя на експертите в екипа е определен със заповед на заместник изпълнителния директор на
БАБХ или упълномощено от него лице по предложение на директора на дирекция “Здравеопазване
и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”, ЦУ
на БАБХ.
Доверието и надеждността, свързани с процеса на проверката на ефективността на официалния
контрол на фуражите, извършван от ОДБХ, зависят от:
- компетентността на проверяващите;
- личните качествата на проверяващия експерт (честност, откритост, дипломатичност,
наблюдателност, възприемчивост, упоритост, решителност и др.);
- способността да се прилагат знанията;
- професионалния опит;
- обучението на проверяващия;
- опит от участие в проверки на ефективността на официалния контрол на фуражите.
Проверяващите експерти трябва да притежават знания и умения в следните области:
- принципи, процедури и методи на проверки;
- система за управление на документи, на които е извършено позоваване;
- европейско право и национално законодателство в областта на фуражите.
На всеки експерт, участващ в извършване на проверки, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 се прави лично досие. Досието съдаржа:
- „Справка за квалификация на проверяващия експерт”, съдържаща информация за
професионалния опит, образование, допьлнителни обучения и/или опити в извършени проверки.
При настьпили промени, задьлжение на всеки проверяващ експерт е да акуализира сам
информацията в досието.
- декларация по чл. 7 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
- годишна справка за участие в проверки.
2.2. Инструментариум, екипировка при извършване на физическа проверка/инспекция на
място в обект на територията на съответната ОДБХ
2.2.1. Инструменти за вземане на проби – уреди и съдове за вземане на проби от фуражи,
найлонови и книжни пликове;
2.2.2. Документация, която инспекторът и екипът от експерти трябва да носят със себе си –
Служебна карта; Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на
храните или упълномощено от него лице за извършване на проверката на ОДБХ; Досие на обекта;
Чек-листа за проверка; Констативен протокол; Акт за констатирано административно нарушение;
Акт за забрана; Протокол за вземане на проби от фуражи.

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИ ОТ
ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8,
ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004

Код:
СОП – ЗХОЖКФ - 01
версия: 04
Страница: 10 от 17

2.2.3. Комуникации – при извършване на проверката/инспекцията, инспекторът и експертите
трябва да разполагат с мобилен телефон за осъществяване на връзка с ОДБХ, БАБХ и други
компетентни органи.
2.2.4. Други – ножица, фотоапарат, самозалепваща лента с логото на БАБХ; канцеларски
консумативи – химикалки, моливи, кламери, телбод, перманентен маркер.
3. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА
3.1.Принципи
Извършването на проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите
включва:
- откриваща среща с ръковоството на ОДБХ – директор, началник на отдел и инспектора/рите;
- провеждане на проверката по предварително изготвен план-график. План-графикът може да
бъде променян по преценка, основаваща се на обективни обстоятелства, от водещия проверката
експерт;
- междинна среща по време на проверката – провежда се при необходимост;
- събиране на обективни доказателства;
- проверка на терен (предприятие за производство на фуражи, ферма или друг обект, попадащ в
обхвата на Регламент (ЕО) № 183/2005;
- преглед и анализи на резултатите;
- закриваща среща;
- доклад от проверката;
- провеждане на последващи действия (ако се налага).
Проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите започва с
откриваща среща на екипа от експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към
животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” с ръководството на
проверяваната ОДБХ. Водещият експерт, представя екипа от дирекция “Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” и график за
проверката и запознава с целта, обхвата и периода на проверката. Определят се лицата, с които ще
се комуникира по време на проверката и необходимостта от документи съобразно обхвата.
Проучването и събирането на данни става чрез комуникации по време на проверката (разговори,
проучване на документи) и наблюдения на дейностите в ОДБХ при контрола на фуражите.
Резултатите от наблюденията и разговорите се документират и се водят записи по време на самата
проверка.
Констатираните несъответствия се обсъждат по време на проверката с ОДБХ. Констатираните
несъответствия, които могат да бъдат отстранени по времето, докато трае проверката, отпадат.
Закриващата среща на проверката се председателства от водещия експерт. На закриващата среща
се представят предварителните резултати от проверката. Когато се представят резултатите,
водещият експерт трябва точно, ясно и безпристрастно да ги обясни и обсъди с представителите на
ОДБХ. Представят се направените констатации, констатираните несъответствия и направените
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препоръки. Препоръките се правят на база на заключенията от извършената проверка, както на
основата на прегледа на документи, така и на основата на извършената/ите проверка/и на терен.
3.2. Извършване на проверката
При проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите, експертите от
дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел
“Контрол на фуражите” се позовават на принципите, заложени в Регламент (ЕО) № 882/2004,
Закона за фуражите, пряко приложимото право на ЕС в сектор „Фуражи“ и подзаконовите
нормативини актове по прилагането на Закона за фуражите и работят по Рамковия план за контрол
на фуражите по контролни системи „Фуражи и хранене на животните” и „Трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии и странични животински продукти“ за ОДБХ, месечни планове за
контрол на фуражи и отчети за извършения контрол на фуражи.
• Обекти на проверката са регистрирани или одобрени оператори в сектор “Фуражи” в
съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите и чл. 19 от Наредба № 109 за официалния контрол
върху фуражите, включени в списъците и регистрите на ОДБХ със съответно досие, както и
нерегистрирани оператори, в случай че бъдат установени такива.
• Всяка проверка на оператор във фуражния сектор се извършва без предварително уведомяване,
с изключение на одитите и завършва със съставянето на констативен протокол, който съответства
на доклад, съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и попълване на чек-лист.
• Резултатът от проверката на терен е инспектираният, в случай на констатирани несъответствия
да получи предписания за отстраняване на същите и да ги изпълни в указания от инспектора срок.
3.2.1. Поведение на инспектора/ите и екипът от експерти по време на проверка/инспекция на
оператор във фуражния сектор
В обектите, попадащи в обхвата на регистрация и одобрение на Регламент (ЕО) № 183/2005,
Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Закона за фуражите задължително се проверяват:
• Удостоверението за регистрация и/или Удостоверението за одобрение за извършване на
дейността;
• Обявава се обхватът на проверката/инспекцията.
Инспекторът/ите
и
експертите
се
легитимира/т
и
съобщава/т
основанието
за
проверката/инспекцията. При поискване от проверявания длъжностното/ите лице/а представя/ят
копие от заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
или упълномощено от него лице за извършване на контрол на фуражите.
Проверката/инспекцията се извършва при спазване на принципите, залегнали в Кодекса за
поведението на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на
служителите в БАБХ.
Забележка: Съпътстващите документи, необходими за проверка/иснпекция на място на оператора
във фуражния сектор се осигуряват от ОДБХ.
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3.2.2 Съставяне на констативен протокол
В края на проверката/инспекцията се съставя констативен протокол, който съответства на доклад,
съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 882/2004, в който се отразяват всички констатирани
несъответствия. Констативният протокол се подписва от проверявания/инспектирания и от
инспектиращия екип, включващ и експертите от отдел “Контрол на фуражите”.
При констатиране на нарушение, в констативния протокол се прави предписание до управителя на
фирмата по съдебна регистрация или на упълномощено от него лице, като се поставя срок за
изпълнение и се следи за изпълнението.
В случай, че има констатирани неточности или грешки в издаден констативен протокол, се съставя
нов, който отменя разписаното в сгрешения.
4. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА
4.1. Документиране на проверката
По време на проверката на ефективността на извършвания официален контрол на фуражите,
упражняван от ОДБХ информацията, свързана с целите, обхвата и критериите на проверката,
включително и информация, свързана с взаимодействието между функции, дейности и процеси,
трябва да бъде събирана посредством подходящи извадки и да бъде проверена. Само
информацията, която може да бъде проверена, може да служи като обективно доказателство, на
което задължително се прави запис.
Събирането на обективни доказателства включва:
- разговори;
- наблюдение на извършваните дейности;
- преглед на документи;
- предоставяне на копия от документи;
- снимков материал (при необходимост).
Доказателствата от проверката трябва да бъдат оценявани спрямо критериите на проверката, за да
се направят констатациите. Констатациите от проверката може да показват съответствие или
несъответствие с критериите на проверката. При съпоставяне с целите на проверката,
констатациите от проверката могат да разкрият възможности за подобряване на системата.
Заключенията отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на
изпълнение и дали планираните цели са подходящи за постигане на заложените цели. Те трябва да
се основават на обективни доказателства.
За всяко констатирано несъответствие и дадена от проверяващия екип препоръка, трябва да се
предприемат коригиращи действия от проверяваната ОДБХ. Решенията за вида на тези действия се
взимат от директора на ОДБХ, а самите действия се извършват от определените от него отговорни
служители.
4.2. Изготвяне на доклад от проверката
Водещият експерт и членовете на екип от проверяващи носят отговорност за изготвянето на
доклада от извършената проверка.
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Докладът от проверката дава пълен, точен, цялостен и ясен запис от направените констатации и
заключения по време на проверката и включва следните елементи:
- наименование и адрес на ОДБХ;
- дата на извършване проверката;
- период, който обхваща проверката;
- екипът от експерти;
- цел на проверката;
- обхват на проверката;
- законово основание за проверката;
- констатации;
- анализ;
- заключения от извършената проверка и дадени препоръки.
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ
5.1. Оценка на несъответствията, констатирани при проверката на ефективността на
официалния контрол на фуражите
При констатиране на несъответствия екипът от експерти от дирекция ЗХОЖКФ, отдел “Контрол на
фуражите” прави препоръки на ОДБХ, за които е необходимо да се предприемат корективни мерки
за отстраняване, в зависимост от тежестта им.
Заключенията отразяват съответствието на системата с планираните дейности, ефективността на
изпълнение и дали планираните цели, са подходящи за постигане на заложените цели. Те трябва да
се основават на обективни доказателства и се оценяват в следните категории:
• Съществени несъответствия – липса на доказателства за изпълнение на законодателството,
процедура или елемент от системата за контрол на фуражите или сериозен риск за
безопасността на фуражите или одобрението и регистрацията на операторите във фуражния
сектор;
• Несъществени несъответствия – ограничени доказателства за съответствие със
законодателството, процедура или неприемлив риск във връзка с извършвания контрол за
безопасността и качеството на фуражите или одобрението и регистрацията на операторите във
фуражния сектор;
• Забележки – несъществени пропуски, които могат да бъдат отстранени до приключване на
проверката и не водят до неприемлив риск във връзка с извършвания официален контрол на
фуражите.
Констатиране и формулиране тежестта на съответствията и несъответствията и заключения
относно ефективността на извършвания официален контрол на фуражите в ОДБХ:
1. При констатиране на до 3 несъществени несъответствия и забележки – “извършва се
ефективен контрол на фуражите в съответствие със заложените цели”
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2. При констатиране на до 7 несъществени несъответствия и забележки – “необходимо е да се
подобри ефективността на извършвания официален контрол на фуражите в съответствие със
заложените цели”
3. При констатиране на съществени несъответствия – “извършваният контрол на фуражите
не е ефективен и не съответства на заложените цели”:
• не познаване на приложимото законодателство в сектор “Фуражи”;
• не изпълнение на рамковите планове за контрол на фуражите;
• не познаване на Указанията за работа към рамковите планове за контрал на фуражи.
5.2. Разпространение на доклада от проверката
В срок до 25 (двадесет и пет) работни дни след приключване на проверката се изготвя Доклад.
Екипът от експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол
на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” може да поиска допълнителна информация, която да
се предостави от проверяваната ОДБХ.
Докладът се подписва от екипът от експерти, извършили проверката.
Докладът се адресира и изпраща до:
- заместник изпълнителния директор на БАБХ, който отговаря за ресора “Контрол на фуражите”;
- директора на ОДБХ.
Заедно с доклада се изпраща и таблица с направените препоръки. Таблицата съдържа също така и
информация за незакритите препоръки от предишни проверки на ефективността на извършвания
официален контрол от съответната областна дирекция по безопасност на храните.
На областната дирекция се определя срок за предоставяне на информация за предприетите
коригиращи действия по направените препоръки. Информацията се изпраща по официален път и
по електронен път до дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол
на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите”, ЦУ на БАБХ.
Всяка една препоръка се номерира, с цел лесно идентифициране. Номерът на препоръката се
формира по следния начин:
1. Година на извършване на проверката на ефективността на извършвания официален контрол на
фуражите;
2. Номера на доклада, с който е наличен в деловодната система на БАБХ;
3. Поредния номер на препоръката в доклада от извършената проверка на ефективността за
съотвената година.
Например: 2013-4528-6, където:
1. 2013 – година на извършване на проверката на ефективността на извършвания официален
контрол на фуражитем;
2. 4528 – номера на доклада, с който е наличен в деловодната система на БАБХ (в конкретния
случай за ОДБХ Кърджали);
3. 6 – поредния номер на препоръката в доклада от извършената проверка на ефективността през
2013 г. (на ОДБХ Кърджали).
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5.3. Завършване на проверката
Проверката е завършена, когато всички дейности са изпълнени, доклада от проверката е
разпространен и ОДБХ е предоставила информация за предприетите коригиращи действия по
направените препоръки.
Документите, свързани с проверката се съхраняват, поддържат и архивират в съответствие с
Процедурата за архивиране на документите в БАБХ и изискванията на приложимите нормативни
актове. За всяка ОДБХ се изготвя досие, в което се съхраняват всички свързани с проверката
докуметни и се съхранява за срок от 5 години.
Екипът от експерти от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол
на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” не трябва да разкрива и разпространява съдържанието
на документите, както и на всяка друга информация, получена по време на проверката, на която и
да е друга страна без изричното съгласие на изпълнителния директор на БАБХ и ресорния
заместник изпълнителен директор на БАБХ.
С цел спазване на изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 882/2004, проверяващите експерти от
дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел
“Контрол на фуражите” подписват декларация за конфиденциалност.
5.4. Извършване на действия след проверката – чл. 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО)
№ 882/2004
Заключенията от проверката показват необходимостта от коригиращи, превантивни или
подобряващи действия, когато това е приложимо. Такива действия се предприемат от ОДБХ.
Веднъж годишно от дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите”, отдел „Контрол на фуражите” се извършва проследяване по документи за
изпълнението на дадените препоръки.
За резултатите от извършените проверки на ефективността на официалния контрол на фуражи и
предприетите коригиращи действия от ОДБХ по дадените препоръки в срок до 28 февруари на
следващата календарна година ежегодно се изготвя доклад от дирекция “Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите”, отдел „Контрол на фуражите” до
изпълнителния директор на БАБХ и ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ.
В съответствие с чл. 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 882/2004 при необходимост се
предприемат коригиращи действия на централно ниво, както и за актуализиране на
документацията, създаване на нови процедури или организиране на обучения.
6. ПРОВЕРКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ
НА ФУРАЖИТЕ НА РЕГИОНАЛНО НИВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8, ПАРАГРАФ 3,
БУКВА A) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004
Инспекторите, извършващи официален контрол на фуражите са назначени в отдел “Здравеопазване
на животните” към областните дирекции по безопасност на храните.
Началник отдел “Здравеопазване на животните” извършва документална проверка на
констативните протоколи и цялата документация от извършените инспекции и изготвените
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месечни отчети за извършени проверки и взети проби от инспекторите, отговорни за официалния
контрол на фуражите в областните дирекции по безопасност на храните на основание
изпълнението на месечния план-график и месечните отчети за извършения контрол в съответствие
с писмените процедури за работа на инспектора, Указанията за работа по изпълнение на Рамковия
план за контрол на фуражи.
Проверка на регионално ниво се осъществява от началника на отдел “Здравеопазване на
животните” два пъти в годината – до края на месец юни и до края на месец декември на
съответната календарна година. Следи за:
1. Количественото изпълнение на проверките и взетите проби;
2. Съставяне на актове за административни нарушения и даване на предписания при установени
несъответствия в констативната част на протокола и дали са предприети съответни действия за
приключване на проверката;
3. Извършват ли се последващи проверки за изпълнението на предписания от предходни проверки;
4. Изпраща ли се необходимата информация до дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение
към животните, и контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите” в съответствие с
утвърдените скрокове в Указанията за работа за съответната година.
За извършената проверка се изготвя доклад. Докладът се адресира и изпраща до:
- директорът на ОДБХ;
- директорът на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на
фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”.
VІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ

Дата на
издаване

Версия

Променени
страници №

13.12.2013 г.

02

Всички
страници

13.12.2013 г.

02

стр. 1

13.12.2013 г.

02

стр. 4

13.12.2013 г.

02

стр. 12

Вид на промяната
Навсякъде в текста дирекция “Контрол на фуражи” се заменя с
дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и
контрол на фуражите”, отдел “Контрол на фуражите”.
Включва се раздел за проверка на ефективността на извършвания
официален контрол на фуражите на регионално ниво в
съответствие с чл. 8, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕО) №
882/2004.
Заповедта за извършване на проверката на ефективността на
контрола се издава от заместник изпълнителния директор на
БАБХ.
т. 4 “Завършване на проверката” първото изречение придобива
следната редакция: “Проверката е завършена, когато всички
дейности са изпълнени, доклада от проверката е разпространен и
ОДБХ е предоставила информация за предприетите коригиращи
действия по направените препоръки”.

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНИЯ
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИ ОТ
ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 8,
ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004

13.12.2013 г.

02

стр. 13

31.03.2014 г.

03

Всички
страници

02.02.2015 г.

04

стр. 2 и 3

02.02.2015 г.

04

стр. 5

02.02.2015 г.

04

стр. 12

02.02.2015 г.

04

стр. 16

Код:
СОП – ЗХОЖКФ - 01
версия: 04
Страница: 17 от 17

Нов раздел Х. Проверката на ефективността на извършвания
официален контрол на фуражите на регионално ниво в
съответствие с чл. 8, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕО) №
882/2004.
Привеждане в съответствие с Основна оперативна процедура,
одобрена със Заповед № РД 11-125/30.01.2014 год. на
изпълнителния директор на БАБХ.
Привеждане в съответствие във връзка с направена препоръка от
одит в съответствие с чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) №
882/2004 от дирекция „Вътрешен одит“ на ОДБХ Кюстендил.
Наредба № 20/2005 г. е заменена с Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за
изискванията
за
производството
и/или
търговията
с
медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за
производството им (обн., ДВ, бр. 26/2014 г.)

Допълнение в т. 3.2.2 Съставяне на констативен протокол
„В края на проверката/инспекцията се съставя констативен
протокол, който съответства на доклад, съгласно чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 882/2004,…….“
т. 2. Придобива следната редакция „Съставяне на актове за
административни нарушения и даване на предписания при
установени несъответствия в констативната част на
протокола и дали са предприети съответни действия за
приключване на проверката;“

