Приложение № 10 от Заповед № РД 11-2491/15.12.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена
с Приложение 5 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 КАЧЕСТВАТА И
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МЕСНИ ЗАГОТОВКИ И МЕСНИ ПРОДУКТИ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ „СТАРА ПЛАНИНА“
1.
Бизнес - операторите на месопреработвателни предприятия, желаещи да
произвеждат месни заготовки и месни продукти по Утвърдени стандарти подават до
Директора на съответната ОДБХ Уведомително писмо по образец, в което попълват
всички данни за фирмата и асортиментите, които желаят да произвеждат.
2.
Директорът на съответната ОДБХ в срок от 7 дни от получаването на
уведомителното писмо назначава комисия от минимум трима служители на ОДБХ, която
извършва проверка на месопреработвателното предприятие, относно спазване на
изискванията за производство, етикетиране, съхранение и реализация на готовите
продукти.
3.
Проверката от комисията по т. 2 включва съответствието на технологията на
производство с изисквания на Утвърдените стандарти, изготвената мониторингова
програма за контрол на качеството и безопасността на продуктите и технологичен
дневник за произвежданите продукти, проследяване на производство от минималната
производствена партида, за съответствие на използваните суровини и материали, и
вземане на проби за изпитване съгласно „Изисквания към готовия продукт“ на съответния
Утвърден стандарт.
4.
Пробите от производство по Утвърден стандарт се изпращат за изпитване в
лаборатории, акредитирани да извършват съответните анализи и определени за целите на
официалния контрол. Всички разходи за лабораторните анализи, както и разходите за
служителите на ОДБХ се заплащат от заявителя.
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.
Производствената партида по т. 4 се пуска на пазара като етикетирана по Утвърден
стандарт след получаване на Удостоверение за вписване в списъка на производителите на
месни заготовки и месни продукти по Утвърден стандарт „Стара планина“. При
констатирани несъответствия по показателите, заложени в съответния Утвърден стандарт,
партидата не се етикетира като произведена по този стандарт.
7.
Въз основа на констативния протокол 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
уведомителното писмо, заповедта за назначаване на комисия, констативния протокол от
проверката и протоколите от изпитване на наблюдаваното производство.
8.
Директорът на ОДБХ изпраща по електронен път до директора на дирекция
„Контрол на храните“ в ЦУ на БАБХ, сканирани копия от документите по т. 7.
9.
След получаване и проверка на документацията по т. 7, директорът на дирекция
„Контрол на храните“ уведомява по електронен път „Асоциацията на
месопреработвателите в България”, че даден бизнес – оператор отговаря на изискванията
за производство на месни продукти по съответния Утвърден стандарт.
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10.
„Асоциацията на месопреработвателите в България” уведомява по електронен път
дирекция „Контрол на храните” при ЦУ на БАБХ за всяко предоставено право на ползване
на логото. Символът с означението на продукта, произведен по УС „Стара планина“ е
изключителна собственост на „Асоциацията на месопреработвателите в България” и само
тя може да го разпространява.
11.
При установяване на непълноти в документите, директорът на дирекция „Контрол
на храните“ изисква по електронен път от съответната ОДБХ липсващата информация в
срок от 5 работни дни.
12.
Удостоверение за вписване в списъка на производителите на месни заготовки и
месни продукти по Утвърден стандарт „Стара планина“ се издава само при потвърждение
по електронен път от „Асоциацията на месопреработвателите в България”, че е
предоставило правото на ползване на логото на съответния Утвърден стандарт „Стара
планина“ на конкретния бизнес – оператор. Копие от издаденото удостоверение,
придружено от доклада се изпраща по официална поща до Дирекция „Контрол на
храните“ при ЦУ на БАБХ.
13.
Продуктите, произведени по УС „Стара планина“ се етикетират съгласно
изискванията на европейските и националните нормативни актове.
14.
В срок до три работни дни от приключване на процедурата описана в т. 9,
директора на дирекция „Контрол на храните” уведомява по електронен път директора на
съответната ОДБХ за съответствието на изпратената документация.
15.
Производителите, получили Удостоверение за вписване в списъка на
производителите на месни заготовки и месни продукти по Утвърден стандарт „Стара
планина“ се вписват от дирекция „Контрол на храните“ в ЦУ на БАБХ в списък, който се
публикува на официалния сайт на БАБХ в срок от 5 работни дни от получаване на
удостоверението.
16.
Всички производители, получили Удостоверение за вписване в списъка на
производителите на месни заготовки и месни продукти по Утвърден стандарт „Стара
планина“ по т. 12 подлежат на официален контрол за установяване на съответствието на
произвеждания продукт по съответния стандарт с изискванията на стандарта с честота
определена въз основа на риска от директора на съответното ОДБХ.
17.
Произведените месни продукти по УС „Стара планина“ се контролират съгласно
Национална програма за контрол на качествените характеристики, която се утвърждава
всяка година от изпълнителния директор на БАБХ.
18.
При установяване на системни несъответствия от лабораторно изпитване на
продукти, произведени по УС „Стара планина“ както и при открити системни нарушения
при проверките на официалния контрол, директорът на съответната ОДБХ обезсилва
издаденото удостоверение по т. 12 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.
Директора на дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ в срок до 5 работни
дни уведомява „Асоциацията на месопреработвателите в България” за фирмата заличена
от списъка на Утвърдени стандарти „Стара планина“.
20.
Системни несъответствия от лабораторно изпитване на продукти, произведени по
УС „Стара планина“ са повече от три последователни несъответствия или 6
несъответствия за една календарна година от изпитване на показателите заложени в
„Изисквания към готовия продукт“.
21.
При подаване на уведомление от бизнес оператора за прекратяване на
производството на месни заготовки и месни продукти по Утвърдени стандарти „Стара
планина“, издаденото Удостоверение за вписване в списъка на производителите на месни
заготовки и месни продукти по Утвърден стандарт „Стара планина“ се обезсилва със
заповед на директора на съответната ОДБХ. За заличаване на бизнес оператора от списъка
на Производствените обекти, одобрени да произвеждат продукти по Утвърден стандарт
“Стара планина” 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.
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