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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА
ФУРАЖИТЕ
Обектите, в които се извършват дейности по чл. 15 и чл. 55а от Закона за фуражите се регистрират и/или одобряват от
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Регистрацията и одобрението на обектите във фуражния сектор се извършва в 28-те Областни дирекции по безопасност на
храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта.
Таблица, съдържаща информация за необходимите документи, които се подават при регистрация и/или одобрение на
операторите във фуражния сектор
Извършване на дейност от обект

Необходими документи

1. Заявление по образец
2. Единен идентификационен
код (ЕИК) по Закона за
търговския регистър или код
по БУЛСТАТ

Регистрация
по чл. 15, ал. 1
от Закона за
фуражите

Одобрение
по чл. 15, ал.
3 и ал. 4 от
Закона за
фуражите

да

да

Одобрение на
медикаментозни
фуражи и/или
междини продукти
за производството
им по чл. 55 от
Закона за
фуражите
да

да

да

не

Извършване на дейност, когато не се задържат фуражи
на склад
Одобрение на
медикаментозни
Регистрация
Одобрение по
фуражи и/или
по чл. 22а
чл. 23 от
междини продукти за
от Закона за
Закона за
производството им по
фуражите
фуражите
чл. 55д от Закона за
фуражите

Регистрация
на оператори
транспортиращи
фуражи

Регистрация и
одобрение на
оператори
използващи
странични
животински
продукти и/или
производни
продукти

да

да

да

да

да

да

да

не

не

не
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3. Договор с лицето,
определено като отговорно за
обекта
4. Документ за собственост
или право на ползване на
обекта
5. Декларация, че обектът
отговаря на изискванията на
Регламент (ЕО) № 183/2005
6.Удостоверение за
въвеждане в експлоатация на
обекта съгласно Закона за
устройство на територията
7. Копие/я от
регистрационния/те талон/и
на транспортното/те
средство/а
8. Документ, удостоверяващ
право на ползване на
транспортното/те средство/а,
когато заявителят не е
собственик
9. Утвърдена от превозвача
писмена процедура за
почистване и дезинфекция на
транспортното/те средство/а
10. Договор с ветеринарен
лекар, който ще отговаря за
производството на
медикаментозни фуражи
и/или междинни продукти за
производството им
11. Декларация по чл. 22а, ал.
3 от Закона за фуражите за
регистрация на оператори
във фуражния сектор, които
не задържат фуражи на
склад, а търгуват директно от
складовете на
производителите и/или
търговците до складовете на
потребителите
12. Декларация по чл. 23, ал.

да

да

не

не

не

не

не

не

да

да

не

не

не

не

не

не

да

да

не

не

не

не

не

не

да

да

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не

да

не

не

да

не

не

не

не

не

да

не

не

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не
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3 от Закона за фуражите за
одобрение на оператори във
фуражния сектор, които не
задържат фуражи на склад, а
търгуват директно от
складовете на
производителите и/или
търговците до складовете на
потребителите
13. Декларация по чл. 55д,
ал. 2 от Закона за фуражите
за одобрение на оператори
във фуражния сектор, които
не задържат медикаментозни
фуражи на склад, а търгуват
директно от складовете на
производителите и/или
търговците директно до
складовете на потребителите
14. Документ за платена
такса в размер, определен с
Тарифата за таксите по чл. 3,
ал.
4
от
Закона
за
Българската
агенция
по
безопасност на храните

не

не

не

не

не

да

не

не

да

да

да

да

да

да

да

да
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І. Регистрация на обекти във фуражния сектор
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за фуражите на регистрация подлежат дейностите,
попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на
изискванията за хигиена на фуражите.
Когато вписан в Регистъра на обектите по чл. 17 от Закона за фуражите, оператор
във фуражния сектор ще използва странични животински продукти и/или производни
продукти, той подава заявление по образец до директора на областната дирекция по
безопасност на храните за вписване на промяна в регистъра.
Дейности, които подлежат на регистрация:
1. Производство на фуражни добавки;
2. Производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;
3. Производство на комбинирани фуражи, предназначени за пазара и за нуждите на
собственото животновъдно стопанство;
4. Производство на комбинирани фуражи, в които се влагат странични животински
продукти и/или производни продукти от категория 3, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕО) № 1069/2009;
5. Производство и търговия на комбинирани фуражи с участие само на фуражни
суровини, включващи до три и над три фуражни суровини;
6. Разфасоване,

пакетиране,

препакетиране,

преетикетиране

и

търговия

с

комбинирани фуражи и фуражни суровини;
7. Производство и търговия на фуражни суровини, в това число:
7.1. Производство и търговия с продукти от преработката на зърнени култури;
7.2. Производство и търговия с продукти от преработката на маслодайни семена и
маслодайни плодове;
7.3. Производство и търговия с продукти от преработката на семена на бобови
култури;
7.4. Производство и търговия с продукти от преработката на клубеплодни и
кореноплодни;
7.5. Производство и търговия с продукти от преработка на други семена и плодове;
7.6. Производство и търговия с продукти от преработката на тревни и груби
фуражи;
7.7. Производство и търговия с продукти получени от преработката на други
растения и водорасли;
7.8. Производство и търговия с продукти получени от преработката на млечни
продукти;
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7.9. Производство и търговия с продукти получени от преработката на сухоземни
животни;
7.10. Производство и търговия с продукти получени от преработката на риба и
други водни животни;
7.11. Производство и търговия с минерали и получените от тях продукти;
7.12. Производство и търговия със странични продукти от ферментацията на
микроорганизми, чиито клетки са били инактивирани или унищожени;
7.13. Производство и търговия с продукти, получени от производството на тестени
и макаронени изделия (хляб, бисквити, вафли и макаронени изделия);
7.14. Производство и търговия с продукти, получени от производството на зърнени
закуски;
7.15. Производство и търговия с продукти, получени от производството на
сладкарски изделия и сладкиши;
7.16. Производство и търговия с продукти, получени от производството на захарни
изделия, включително и на шоколад;
7.17. Производство и търговия с продукти, изброени в част В, Раздел 13 (Други
продукти), съгласно каталога на фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 от
Регламент (ЕО) № 767/2009;
8. Търговия на фуражни добавки;
9. Търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;
10. Търговия на комбинирани фуражи и фуражни суровини, съгласно каталога на
фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕО) № 767/2009 или
вписани в Регистъра на Европейската асоциация във фуражния сектор;
11. Търговия с „продукти, които вече не се използват за храна“, които са
хранителни продукти, различни от кухненски отпадъци, които са били произведени за
консумация от човека в пълно съответствие със законодателството на ЕС в областта на
храните, но които вече не са предназначени за консумация от човека поради практически
или логистични причини или поради производствени или опаковъчни дефекти или други
недостатъци, от които не произтича риск за здравето, ако се използват за фураж.
На регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005, във връзка с чл. 15, ал. 1 от
Закона за фуражите подлежат всички оператори, които предлагат храни за консумация от
човека и същите са насочени към фуражната верига по посочените по-горе причини
(например магазини, хипермаркети и други).
12. Търговия на фуражи, в които се съдържат странични животински продукти
и/или производни продукти от категория 3, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) №
1069/2009;
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13. Оператори, транспортиращи фуражи и извършващи транспортно - спедиторска
дейност;
14. Отдаване под наем на складови помещения (пристанища и др.);
15. Оператори, които не задържат фуражи на склад.
ІІ. Регистрация на оператори извършващи дейност на ниво първично
производство на фуражи
Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за фуражите дейностите, попадащи в обхвата на чл.
9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично
производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на
земеделските производители по реда на Закона за подпомагане на земеделските
производители.
Регистрираните земеделски производители, които упражняват дейност по член 5,
параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005, заявяват дейността си като попълват,
Декларация по Приложение № 3 към Наредба №3 от 29 януари 1999 г за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители в Областните дирекции
„Земеделие”.
Списъкът на регистрираните производители на ниво първично производство на
фуражи по чл. 5, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005 се публикува на интернет
страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
ІІІ. Одобрение на обекти във фуражния сектор
Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се
извършват само в обекти, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.
В глава 2 и глава 3 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 има вписани
веществата, за които се изисква одобрение на операторите, а именно: стимулатори на
растежа и антибиотици. Растежните стимулатори като фуражни добавки вече не
съществуват в Регламент (ЕО) № 1831/2003, а антибиотиците са забранени за
употреба като фуражни добавки. Поради това след като в Регламент (ЕО) №1831/2003
няма фуражни добавки “стимулатори на растежа”, както и “антибиотици” трябва да се
счита, че тези категории, които са вписани в глава 2 и глава 3 от приложение ІV към
Регламент (ЕО) № 183/2005 не трябва да се имат предвид за одобряване на оператори от
фуражния сектор.
По отношение на зоотехническите добавки, попадащи във функционална
група “други зоотехнически добавки” се изисква одобрение.
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Към настоящия момент разрешените за употреба в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 фуражни добавки, попадащи в категорията „зоотехнически добавки”,
функционална група „други зоотехнически добавки” посочени в Приложение І, параграф
4, буква г) към Регламент (ЕО) № 1831/2003 са:
− Лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol)
Разрешен за употреба при котки с Регламент (ЕО) № 163/2008 и за кучета с Регламент
(ЕС) № 842/2012;
– Препарат Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
Разрешен за употреба във фуража при пъстървови риби и скариди с Регламент
(ЕО) № 911/2010, при прасенца (отбити) с Регламент (ЕС) № 1120/2010, при кокошки
носачки с Регламент (ЕС) № 212/2012, при всички риби, различни от пъстървови с
Регламент (ЕС) № 95/2013 и във водата за пиене на животните отбити прасенца, свине за
угояване, кокошки носачки и пилета за угояване с Регламент (ЕС) № 413/2013;
– Препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus
farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)
Разрешен за употреба при прасенца с Регламент (ЕО) № 1290/2008;
– Препарат от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин
Разрешен за употреба при пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, всички
видове дребни птици, отглеждани за угояване и за носачки, и за отбити животни от рода
свине (Suidae), различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus) с Регламент за
изпълнение (ЕС) № 849/2012;
– Диметилглицин натриева сол
Разрешен за употреба при пилета за угояване с Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2011
изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 105/2013 (притежател на разрешителното
(Taminco BVBA);
– Амониев хлорид
Разрешен за употреба при преживни животни, котки и кучета с Регламент за изпълнение
(ЕС) № 725/2013;
– Препарат от масло от ким, лимонено масло и някои сушени билки и
подправки
Разрешен за употреба при отбити прасенца с Регламент за изпълнение (ЕС) № 131/2012;
– Натриев бензоат
Разрешен за употреба при отбити прасенца с Регламент за изпълнение (ЕС) № 496/2011,
изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 413/2012;
– Бензоена киселина

7

Разрешена за употреба като фуражна добавка при храненето на прасенца (отбити) с
Регламент (ЕО) № 1730/2006 и за прасета за угояване с Регламент (ЕО) № 1138/2007,
изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2011;
– Препарат от калиев диформат (Formi LHS)
Разрешен за употреба при отбити прасенца и прасета за угояване с Регламент
(ЕО) № 184/2007 и при свине майки с Регламент (ЕС) № 104/2010.
Дейности, които подлежат на одобрение:
1. Производители на фуражни добавки, разрешени съгласно Регламент (ЕО) №
1831/2003 и посочени в глава 1 на приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 за
хигиена на фуражите;
2. Производители на премикси, изготвени на основата на добавки, разрешени
съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 и посочени в глава 2 на Приложение ІV към
Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. Производители

на

комбинирани

фуражи

за

пазара

и

за

собственото

животновъдно стопанство, съдържащи фуражни добавки посочени в глава 3 на
Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005;
На одобрение съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 подлежат операторите,
които в производството на комбинирани фуражи влагат фуражни добавки, както следва:


Кокцидиостатици;



Хистомоностатици;



Фуражни добавки от категорията „зоотехнически добавки”, функционална
група „други зоотехнически добавки”.

4. Производители на комбинирани фуражи, които влагат странични животински
продукти и/или производни продукти от категория 3, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕО) № 1069/2009;
5. Търговци на фуражни добавки, изброени в глава 1 на Приложение ІV към
Регламент (ЕО) № 183/2005;
6. Търговци на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки, изброени в
глава 2 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005;
7. Оператори във фуражния сектор, които извършват деконтаминация или
детоксикация на фуражи в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕО) № 767/2009, във връзка
с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
8. Оператори, които не задържат фуражи на склад.
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Считано от 16.09.2012 г. на основание Регламент (ЕС) № 225/2012 на Комисията от
15 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които
пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и
смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с
производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и
продукти, получени от тях, на одобрение подлежат и следните видове дейности:
9. Операторите, които обработват сурово растително масло, с изключение на онези,
които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 852/2004;
10. Производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и
животински мазнини;
11. Производство на биодизел;
12. Смесване на мазнини.
ІV. Одобрение на обекти във фуражния сектор произвеждащи и търгуващи с
медикаментозни фуражи
Одобрение за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с
междинни продукти за производството им могат да получат операторите във фуражния
сектор, които са: вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за фуражите и одобрени като
оператори във фуражния сектор по съответното законодателство на друга държава –
членка на Европейския съюз, или по реда на законодателството на държава – страна по
Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария.
1. Производители на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за
производството им;
2. Търговци на медикаментозни фуражи;
Когато вписан в Регистъра на одобрените обекти по чл. 20 от Закона за фуражите,
оператор във фуражния сектор ще използва странични животински продукти и/или
производни продукти, той подава заявление по образец до директора на областната
дирекция по безопасност на храните за вписване на промяна в регистъра.
Българската

агенция

по

безопасност

на

храните

подържа

Регистри

на

регистрираните и одобрените обекти във фуражния сектор за дейностите определени в
член 9 и член 10 на Регламент (ЕО) № 183/2005, Регистър на превозвачите на фуражи по
чл. 17е от Закона за фуражите, Регистър на одобрените обекти за производство и/или
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търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им по
чл. 55в от Закона за фуражите, Списък на регистрираните първични производители на
фуражи по чл. 5, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005, Списък на регистрираните
представители за внос на фуражи от трети държави и Регистър на одобрените
представители за внос на фуражи от трети държави по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 за
официалния контрол върху фуражите.
Националните Списъци/Регистри са публични и са достъпни за потребителите на
интернет страницата на БАБХ - www.babh.government.bg.
Допълването с нови дейности, различни от дейностите, за които лицата по чл. 15 от
Закона за фуражите са били първоначално регистрирани или одобрени, се извършва при
спазване на установения ред за получаване на първоначална регистрация или одобрение.
Съгласно чл. 33 от Закона за фуражите операторите във фуражния сектор и
фермерите, отглеждащи животни са длъжни да закупуват и използват фуражи само от
лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на Закона за фуражите или по реда,
определен в законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз.
В тази връзка е необходимо, в случай че ще извършвате дейност във фуражния
сектор да предприемете действие по чл. 15 от Закона за фуражите.
Информираме Ви, че в случай на нарушение на чл. 15 и чл. 33 от Закона за
фуражите се прилагат административно наказателните санкции, записани в чл. 66, чл. 66а,
чл. 67 както и в чл. 76 от Закона за фуражите.
За въпроси относно регистрацията и одобрението на обектите във фуражния сектор
може да се обръщате в ОДБХ към служителите, отговорни за контрола на фуражите, както
и към експертите от отдел „Контрол на фуражите”, дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните, и контрол на фуражите ” при ЦУ на БАБХ, тел: 02 850 23 30 и
02 850 23 31.
ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ЖИВОТНИТЕ, И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ”
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ”
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