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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОДБХ
ВСИЧКИ

УКАЗАНИЯ
ЗА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРИ СПИРАНЕ
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХРАНИ И
СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С
ХРАНИ

І. ПРОЦЕДУРАТА

ЗА СПИРАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХРАНИ е различна в

зависимост от вида на храните и нормативното основание за предприемане на
административните мерки по ЗХ и ЗВД
1. СПИРАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД - по

Закона за храните
1.1 При установяване на храни от неживотински произход, несъответстващи на
изискванията - проверяващия инспектор на място описва несъответствието в
Констативен протокол от извършената проверка и издава Предписание, с което
предписва/ дава предложение до директора на ОДБХ за спиране реализацията на
храните .
Приложими образци: Констативни протоколи - Образец БАБХ№8 или Образец БАБХ№9
и Предписание-Образец БАБХ№7, утвърдени със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г.на
Изп.директор на БАБХ.
1.2. Констативният протокол от извършената проверка и предписанието се представят на
органа по чл.51, ал.2 от ЗХ, който издава Заповедта за спирането на реализацията на
храните.
В зависимост от стойността на храните , ЗАПОВЕДИТЕ се издават съответно :
1.2.1. Когато стойността на храните е до 10 000 лв. - Заповедта за спиране реализацията
на храни, се издава от Директора на ОДБХ, на основание чл.51, ал.2, т.1 от ЗХ Образец БАБХ№80, утвърден със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г.на Изп.директор на
БАБХ.
1.2.2. Когато стойността на храните е от 10 000 лв. до 100 000 лв. - Заповедта за спиране
реализацията на храни, се издава от Изпълнителния директор на БАБХ - на основание
чл.51,ал.2,т.2 от ЗХ.
1.2.3. Когато стойността на храните е над 100 000 лв. - Заповедта за спиране
реализацията на храни, се издава от Министъра на Земеделието и храните
или Министъра на здравеопазването (на основание чл.51 , ал.2, т.3 от ЗХ)
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2. СПИРАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД - по ЗВД

Процедурата е непроменена, при спазване на изискванията по ЗВД и ОБРАЗЦИ –
документи, утвърдени със Заповед № РД 11-200/04.04.2011 г.на Изп.директор на БАБХ.
Приложими образци:
2.1. Акт за забрана на внесени суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти получени от тях - (Образец БАБХ - № 56)
2.2. Протокол за отговорно пазене - (Образец БАБХ - №57)
2.3. Акт за експертиза на суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти получени от тях -(Образец БАБХ - № 58)
2.4. Акт за експертиза на внесени суровини и храни от животински произход,СЖП и
продукти получени от тях - (Образец БАБХ - №59 )
2.5. Протокол за подлежащи на унищожаване суровини и храни от животински
произход- (Образец БАБХ - №60)
2.6. Протокол за унищожаване на суровини и храни от животински произход(по чл.240,
ал.6 от ЗВД) - (Образец БАБХ - №61)
2.7. Разпореждане за насочване за преработване или унищожаване на суровини и храни
от животински произход - (Образец БАБХ - № 62)
2.8. Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински
произход - (Образец БАБХ - №63)
2.9. Акт за забрана - (Образец БАБХ - №64).
Резултатите от извършваните проверки в обекти за производство и търговия с храни от
животински произход, предназначени за консумация от хора, както и в обекти за
производство и търговия със суровини и храни от животински произход,
непредназначени за консумация от хора - се отразяват в протоколи и /или доклади от
ветеринарен лекар или официален ветеринарен лекар, при спазване на процедурите по
ЗВД (чл.222, ал.4).
ІІ. ПРОЦЕДУРАТА ЗА
СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ е различна в зависимост от вида на
обектите и нормативното основание за предприемане на административните мерки
по ЗХ и ЗВД
1. СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С
ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД – по ЗВД

Процедурата е непроменена , при спазване на изискванията по ЗВД и новите Образци –
документи, утвърдени със Заповед №РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
1.1. Разпореждане за спиране от официален ветеринарен лекар по ЗВД на основание
чл.253,ал.1,т.4 и ал.2,т.3 – Образец БАБХ №10, или Разпореждане за спиране от
официален ветеринарен лекар по ЗВД на основание чл.254, ал.3 и чл.253, ал.1, т.4 и ал.2,
т.3 - Образец БАБХ №11.
1.2. Отмяна на Разпореждане за спиране от официален ветеринарен лекар – съгласно
чл.255 от ЗВД.
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2. СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С
ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД – непредназначени за консумация от хора
(СЖП)
Процедурата е непроменена, при спазване на изискванията по ЗВД и новите Образци –
документи, утвърдени със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
2.1. Разпореждане за спиране от официален ветеринарен лекар по ЗВД на основание
чл.253, ал.1,т.4 и ал.2, т.3 - Образец БАБХ №10 или Разпореждане за спиране от
официален ветеринарен лекар по ЗВД на основание чл.254, ал.3 и чл.253, ал.1, т.4 и ал.2,
т.3 - Образец БАБХ №11.
2.2. Отмяна на Разпореждане за спиране от официален ветеринарен лекар – съгласно
чл.255 от ЗВД.
3. СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С
ХРАНИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД - по ЗХ

3.1. При несъответствия, представляващи сериозен риск за консуматора проверяващия
инспектор на място описва несъответствията в Констативен протокол от проверката, в
който се дава предложение до директора на ОДБХ за спиране експлоатацията на обект,
част от обект или отделни дейности .
Описват се подробно причините за спирането на експлоатацията на обекта, част от
обекта или отделните дейности - посочват се нарушенията на нормите и изискванията ,
определени с нормативен акт.
Приложими образци: Констативни протоколи – Образец БАБХ№8 или Образец
БАБХ№9, утвърдени със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
3.2. Спирането на експлоатацията на обекта, част от обекта или отделни дейности
е със ЗАПОВЕД , която се издава от Директора на ОДБХ на основание чл.51, ал.1 от ЗХ
- Образец БАБХ№20,утвърден със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор
на БАБХ.
3.3. Възстановяването на експлоатацията на обекта, на части от обекта, на дейността е на
основание ЗАПОВЕД, която се издава от Директора на ОДБХ - Образец БАБХ№21,
утвърден със Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
ІІІ. ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ е различна в зависимост от вида на
обектите и нормативното основание за предприемане на административните мерки
по ЗХ и ЗВД
1. ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
И
ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА, И НА ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СТРАНИЧНИ
ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ - по ЗВД

1.1. Заличаването на регистрацията на обекти по чл.229 от ЗВД е на основание на
ЗАПОВЕД, издадена от Директора на ОДБХ, на основание чл.236, ал.1, т....., от ЗВД Образец БАБХ №55 или ЗАПОВЕД, издадена от Директора на ОДБХ, на основание
чл.236, ал.1, т..... и ал.2 от ЗВД - Образец БАБХ №19, утвърдени със Заповед № РД 11470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
2. ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И
ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ – по ЗХ 2.1. Заличаването на регистрацията на обекта и

обезсилване на удостоверението е на основание на ЗАПОВЕД, издадена от Директора
на ОДБХ, на основание чл.16, ал.2 от ЗХ - Образец БАБХ№12,утвърден със Заповед №
РД 11-470/20.05.2011г. на Изп. директор на БАБХ.
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