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Българската агенция по безопасност на храните е създадена
с цел да бъде обединен в единна структура контрола на суровини
и храни по цялата верига “от фермата до масата”. Тя е
компетентния държавен орган по отношение качеството и
безопасността на храните по цялата хранителна верига. 



““ отот ферматафермата додо масатамасата нана потребителяпотребителя ””



СТРУКТУРА И СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Българска агенция по безопасност на храните е структурирана в
Централно управление и 33 поделения, от които - 28 областни
дирекции по безопасност на храните, Център за оценка на риска и 4 
специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-
диагностична дейност.

•



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕД БАБХ

• Функционално обединяване на работата на контролните звена в
различните направления – ветеринарно-санитарен контрол, контрол на
пресни плодове и зеленчуци и др.

• Създаване на система за работа с потребителите, бизнеса и
неправителствения сектор

• Създаване на Експертен съвет,  включващ представители на МЗХ, МЗ, 
МОСВ и на браншови и неправителствени организации

• Участие в актуализирането и изготвянето на национални и браншови
стандарти за хранителни продукти

• Развитие на Центъра за оценка на риска и създаване на банка от научни
работници и организации



Граничен контрол на храни – нормативни изисквания

• Регламент (ЕО) №669/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 24 
юли 2009 година относно засилен официален контрол върху вноса на някои
фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение
2006/504 

• Регламент (ЕО) №605/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 2 
юли 2010 година за определяне на ветеринарно-санитерните и здравните
условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането на
територията на ЕС на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за
консумация от хора



Граничен контрол – нормативни изисквания

• Регламент (ЕО) №136/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 22 
януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки
на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни
от трети страни

• Наредба №46 от 20.04.2006 г. за общите ветеринарномедицински
изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход



Граничен контрол -
специфични изисквания по отношение контрол на пресни зеленчуци

с произход Кралство Йордания

• При осъществяване на граничен контрол на пратки пресни плодове и
зеленчуци с произход Кралство Йордания разходите са за сметка на бизнес-
оператора

• При внос на пратки пресни домати, краставици и сладък пипер, с
произход Кралство Йордания, същите задължително се изследват за
наличие на пестициди



Официален контрол – вътрешен пазар
нормативни изисквания

• Закон за храните (обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.77
от 9 Октомври 2012 г.)

• Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември
2005г., изм. и доп. ДВ. бр.82  от 26 Октомври 2012 г.)

• Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
приета с ПМС №136 от 19.07.2000 г. (обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000 г., изм. 
и доп. ДВ. бр.42 от 05 Юни 2012 г.) 



Официален контрол – вътрешен пазар
нормативни изисквания

• Регламенти (ЕО) №:178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 
2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005  и измененията им

• Наредба №5/25.05.2006г. за хигиената на храните

• Наредба № 9/16.03.2001г. за качеството на водата

• Наредба №3 от 04.06.2007г. за специфичните изисквания към материалите
и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни

• Наредба №2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 
предназначени за контакт с храни



Официален контрол – вътрешен пазар
нормативни изисквания

• Наредба №119 от 21 декември 2006г. за мерките за контрол върху
определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и
храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

• Наредба № 31 от 29 декември 2003 г. за норми за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди в храните

• Регламент (ЕО) №1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за
определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в
храните

• Наредба 31 от 08.10.2004г. за максимално допустимите количества
замърсители в храните



Официален контрол – вътрешен пазар
нормативни изисквания

• Регламент (ЕО) №1069/2009 и Регламент (ЕО) 142/2011 - странични
животински продукти

• Регламент (ЕО) №999/2001 - контролни мерки за трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии и скрейпи

• нормативни актове, касаещи наличие на ГМО и етикетиране на готовите
продукти, съдържащи ГМО

• Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 
декември 2008 година относно добавките в храните и Наредба 8/2002 за
изискванията към използване на добавки в храните



Благодаря, завниманието!

Дирекция “Контрол на храните”,

Българска агенция по безопасност на храните

гр.София 1606,
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