Приложение № 1 от Заповед № РД 11-2697/14.12.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена с
Приложение 6 от Заповед № РД 11-497/17.02.2020 г. на изп. директор на БАБХ

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

Процедура за оценка на съответствието на качествените характеристики на продукти
брашно „Бяло“, „Добруджа“, „Типово“ и хляб „Бял“, „Добруджа“ и „Типов“ с
изискванията на Утвърден стандарт „България“ - УС 01/2011, УС 02/2011, УС 03/2011,
УС 04/2011, УС 05/2019, УС 06/2019, УС 07/2019, УС 08/2019 и УС 09/2019
1. Производителят или упълномощеното от него лице подава заявление по утвърден образец в
съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за издаване на
Удостоверение на одобрен производител за производство на брашно/хляб в съответствие с
Утвърден стандарт „България“ 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, УС 05/2019, УС 06/2019, УС
07/2019, УС 08/2019 или УС 09/2019, че произвеждания от него продукт брашно или хляб
отговаря на установените качества и характеристики на Утвърден стандарт „България“.
2. Директорът на съответната ОДБХ в срок до 5 дни от получаване на заявлението издава
заповед, с която определя дата и поименна комисия от минимум трима служители на ОДБХ за
извършване на проверка, с цел оценка на съответствието на произвеждания продукт с
установените в Утвърден стандарт „България“ качества и характеристики.
3. В състава на комисията по т. 2 се включва инспектор с квалификация и познания свързани с
производството на брашно и хляб.
3.1. При проверката в производствения обект, комисията по т. 2 изисква разработената
документация /напр. актуализиран НАССР план, актуализирана ТД или друг документ/ за
видовете брашно или хляб, съгласно УС 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, УС 05/2019, УС
06/2019, УС 07/2019, УС 08/2019 или УС 09/2019. Документацията трябва да е съобразена с
Утвърден стандарт „България“ в зависимост от заявеното производство, по отношение на
използваните суровини, етапите от технологичния процес, заложените качествени и здравнохигиенни показатели, и норми за контрол, определения срок на трайност на продукта, вида на
използваните опаковки. На контролиращите инспектори се представя и образец на етикет,
съответстващ на нормативните изисквания за етикетиране на храните, и наличието върху
опаковката на знака за Утвърден стандарт „България“.
3.2. Комисията присъства при производството на пробна партида брашно или хляб по
Утвърден стандарт „България“ и проверява фирмената мониторингова програма за контрол на
качеството и безопасността на продуктите (видовете брашно или хляб), както и воденето на
технологичен дневник за произвежданите продукти. Комисията взема проби за изпитване на
показателите заложени в т. 4 „Здравно-хигиенни и качествени показатели и норми“ на УС
01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, УС 05/2019, УС 06/2019, УС 07/2019, УС 08/2019 или УС
09/2019.
4. Пробите от произведената по т. 3.2 партида се изпращат от производителя за изпитване в
лаборатория, акредитирана да извършва посочените в Утвърден стандарт „България“ анализи.
Разходите за лабораторните анализи, както и разходите за служителите на ОДБХ се заплащат от
заявителя.
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5. Комисията изготвя протокол с констатации и заключение от извършената проверка в два
екземпляра: единият екземпляр се връчва на собственика на провереното предприятие, вторият
екземпляр остава за досието на предприятието.
6. Въз основа на протокола от проверката и в срок до 3 дни след получаване на протоколите
от лабораторните изпитвания, комисията изготвя доклад със становище до директора на ОДБХ.
Към доклада задължително се прилагат копия на:
- заявлението от производителя/ упълномощено лице;
- заповедта за назначаване на комисия;
- протокол от проверката и
- протоколите от изпитване на наблюдаваното производство.
7. Директорът на ОДБХ изпраща по електронен път до директора на дирекция „Контрол на
храните“ в ЦУ на БАБХ, сканирани копия от документите по т. 6.
8. При установяване на непълноти в документите, директорът на дирекция „Контрол на
храните“ изисква по електронен път от съответната ОДБХ липсващата информация в срок до 3
работни дни.
9. След получаване и проверка на документацията по т. 7, директорът на дирекция „Контрол
на храните“ при ЦУ на БАБХ уведомява и изпраща заявлението и протокола от проверката, по
електронен път на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, и Сдружение
„Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите „Хляб за България“ – за хляб или Съюза на
българските мелничари – за брашно, че кандидатствалият производител отговаря на
изискванията за производство на хляб или брашно по Утвърден стандарт „България“.
10. Правото за ползване на марката (логото) на Утвърден стандарт „България“ се предоставя от
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, и Сдружение „Асоциация на
хлебопроизводителите и сладкарите „Хляб за България“ – за хляб или Съюза на българските
мелничари – за брашно, притежатели на марката.
11. В срок до три работни дни от получаването на уведомлението по т. 9, Национален
браншови съюз на хлебарите и сладкарите, и Сдружение „Асоциация на хлебопроизводителите
и сладкарите „Хляб за България“ – за хляб или Съюза на българските мелничари – за брашно
уведомява по електронен път директора на дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ за
предоставеното право за ползване на марката (логото) на съответния производител.
12. В срок до три работни дни след получаване на уведомлението от Национален браншови
съюз на хлебарите и сладкарите или Сдружение „Асоциация на хлебопроизводителите и
сладкарите „Хляб за България“ – за хляб, или Съюза на българските мелничари – за брашно,
Директора на дирекция „Контрол на храните” при ЦУ на БАБХ уведомява по електронен път
Директора на съответната ОДБХ за съответствието на изпратената документация и
приключилата процедура описана в т. 10 и т. 11.
13. В тридневен срок, директорът на ОДБХ издава Удостоверение на одобрен производител за
производство на брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“. Копие от
издаденото Удостоверение, се изпраща по официална поща до Дирекция „Контрол на храните“
при ЦУ на БАБХ.
14. Директора на Дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ изпраща по електронен път
копие от издаденото Удостоверение по т. 13 на Национален браншови съюз на хлебарите и
сладкарите или Сдружение „Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите „Хляб за
България“ – за хляб, или Съюза на българските мелничари – за брашно.
15. Производителите получили Удостоверение на одобрен производител за производство на
брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“ се вписват от дирекция „Контрол
на храните“ в ЦУ на БАБХ в списък, който се публикува на официалния сайт на БАБХ в срок до
5 работни дни от получаване на Удостоверението.
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16. Всички производители получили Удостоверение на одобрен производител за производство
на брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“ подлежат на официален
контрол за установяване на съответствието на произвеждания продукт по изискванията на
стандарта, с честота определена въз основа на риска.
17. Брашното или хляб произведени по Утвърден стандарт „България“ са обект на официален
контрол, съгласно Национална програма за контрол на качествените характеристики, която се
утвърждава всяка година от изпълнителния директор на БАБХ.
18. При системни несъответствия ٭от лабораторно изпитване на един и същ вид продукт,
произведен по Утвърден стандарт „България“, както и при установени системни нарушения при
проверките на официалния контрол, директорът на съответната ОДБХ обезсилва издаденото
Удостоверение по т. 13 и в срок от 3 работни дни уведомява по електронен път директора на
дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ за заличаване на производителя от списъка.
19. При несъгласие от страна на производителя с резултатите от пробите взети по официален
контрол се следват разпоредбите разписани в чл. 19, Раздел IV от Наредба 22/13.10.2003 г. за
условията и реда за вземане на проби от храни.
20. Директорът на дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ в срок до 5 работни дни от
получаването на електронното писмо по т. 18, уведомява Национален браншови съюз на
хлебарите и сладкарите или Сдружение „Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите
„Хляб за България“ – за хляб или Съюза на българските мелничари – за брашно, за фирмата
заличена от списъка на Утвърден стандарт „България“.
21. При подаване на уведомление от бизнес оператора за прекратяване на производството на
хляб или брашно по Утвърден стандарт „България“, издаденото Удостоверение на одобрен
производител за производство на брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“
се обезсилва със заповед на директора на съответното ОДБХ. след което се заличава от списъка
на Производствените обекти, одобрени да произвеждат продукти по Утвърден стандарт
“България”. За заличаване на бизнес оператора от списъка на Производствените обекти,
одобрени да произвеждат хляб или брашно по Утвърден стандарт “България”, по електронен
път до Дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ се изпращат сканираните документи,
съдържащи уведомлението на оператора и заповедта за обезсилване на удостоверението
издадена от директора на съответната ОДБХ.

 ٭Системни несъответствия (съгласно т. 57 от Допълнителните разпоредби в Закона за храните) от лабораторно
изпитване на продукти, произведени по Утвърден стандарт „България“ са повече от три последователни
несъответствия или четири несъответствия за една календарна година от изпитване на показателите заложени в т. 4
„Здравно-хигиенни и качествени показатели и норми“ на Утвърден стандарт „България“.

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

