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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

от браншовите организации от хранителната и питейната индустрия 

представени на среща с професор Моллов в БСК 

 

1. Разработване на нов Закон за храните с активното участие на браншовите организации  в неговата 

подготовка /премахване на текстове от регламентите на ЕС и регламентиране на отстоявани от 

браншовите организации въпроси/ ; 

2. Разделяне на ролите – законодателна и изпълнителна – Българската агенция по безопасност на 

храните /БАБХ/ следва да насочи вниманието си предимно върху изпълнение на контролните 

функции, а не върху разработване на нормативни актове. Нейната роля е по-скоро да подпомага 

законодателната дейност на Министерствата с предоставяне на информация; 

3. Извършване на контрол на база анализ на риска. Ние очакваме БАБХ да инициира в МЗХ да се 

разработи необходимата документация, като браншовите организации да могат да предоставят 

становище.  

4. Контролът, в частта годишна мониторингова програма, трябва да е осигурен финансово от 

държавата, а не от бизнеса.  

5. Държавата да осигури необходимия за бизнеса лабораторен капацитет, който да се използва за 

официалния контрол.  

6. В експертния съвет на БАБХ, когато се прави годишния план за контрол на база оценка на риска, 

да се предвиди участието на браншовите организации.  

7. Проверките трябва да се планират и извършват на обективен принцип, а не поръчково да се 

избират предприятията; 

8. Ревизия на тарифата за таксите с отразяване на принципите и изискванията на регламент 

882/2004; 

9. При извършване на оценка за съответствие със стандарти – да отпадне практиката и изискването 

експертите на агенцията да присъстват постоянно в процеса на производство; 

10. Необходимост от актуализиране на въпросника, по който се извършват одитите в предприятията – 

въпросникът е копиран преди време от „чек лист“ на сертифицираща организация – той трябва да 

се актуализира и да се направи адекватен за ролята и нуждата на одита на прилагане на системи 

за самоконтрол в хранителните предприятия; 

11. Надменното отношение към браншовите структури да бъде преустановено, както и да се прекрати 

практиката към фирмите представителите на БАБХ да проявяват „странна“ сервилност; 

12. Насочване на усилията за прекратяване на „сивия“ бизнес. Инспекторите по места да бъдат 

задължени да предоставят информация за незаконните предприятия, цехове, обекти и т.н. Да се 

извършат проверки по сигнали. При отказ – да се търси наказателна отговорност от тях, че 

прикриват нарушителите на Закона.  

13. Да се направи широка публична кампания с обявяване на отделен телефон за подаване на 

сигнали за незаконни обекти за производство и търговия; 

14. По-сериозни проверки в търговската мрежа за законност и легитимност на доставчиците  и 

проверки на крайните продукти  за съответствие, като по този начин се намали натиска върху 

индустрията и българските производители да се подлагат на същия контрол, на какъвто се 

подлагат и стоките от внос или вътрешнообщностна търговия в ЕС; 

15. Уточняване критериите на одитите.  


