
 

  

Входящ № 15-297/ 16.07.2021 МЗХГ 

 

 

ДО 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ГР. СОФИЯ 1000 

БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55 

 

КОПИЕ:  

Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

ГР. СОФИЯ 1000 

УЛ. "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" 15А 

 

 

Относно: Регистрация на транспортни средства за суровини и храни от животински 

произход 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БОЗУКОВ, 

Обръщаме се към Вас във връзка с възникналите проблеми, свързани с 

регистрацията на транспортни средства, превозващи суровини и храни от животински 

произход.  

Съгласно разпоредбата на чл. 50 от Закона за храните бизнес операторите могат да 

извършват транспортиране на храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 

853/2004 само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, 

обозначени и вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1. 

Задължение на Българска агенция по безопасност на храните  е да поддържа на 

интернет страницата си публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за 

производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителни добавки на 

храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. 



Регистрацията на превозните средства се удостоверява със стикер, а компетентен 

орган за регистрация на превозни средства, използвани за транспортиране на храни по чл. 

50, ал. 1, е директорът на областната дирекция по безопасност на храните по седалището 

на бизнес оператора. 

За регистрация на превозното средство, с което се транспортират храни съгласно 

чл. 50, ал. 1, бизнес операторът подава до компетентния орган по чл. 53 заявление по 

образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 

храните.  

Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя началната дата на 

издаване на стикерите, която се публикува на интернет страницата на агенцията. В 

едномесечен срок директорите на ОДБХ осигуряват служебно предоставянето на 

стикерите за регистрираните до момента транспортни средства след заплащането на 

съответната такса. 

  Към настоящия момент всички транспортни средства, превозващи суровини и 

храни от животински произход са регистрирани в съответните ОДБХ на основание чл. 246 

ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 

852/2004, за което са заплатени такси по Тарифа на БАБХ. 

Съгласно ал. 5 на чл.246 от ЗВМД регистрацията е безсрочна. 

С Наредба  се определят редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване 

регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни по чл. 50, ал. 1 от 

Закона за храните, както и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи 

на стикера. 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БОЗУКОВ, 

Предвид промяната в законодателството, ние като бизнес оператори следва да 

подадем документи, съгласно изискванията на Закона за храните, въпреки че 

транспортните средства разполагат с безсрочна регистрация по чл. 246 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

На практика с нововъведенията сме принудени да започнем нова процедура по 

регистрация за което следва да бъде заплатена и нова такса, съгласно Тарифата за таксите, 

които се събират от БАБХ.   

Не споделяме необходимостта от нова регистрация, на първо място поради чисто 

непрактични причини, тъй като в качеството си на оператори сме спазили всички 

необходими изисквания за регистрация, на второ място допълнителните такси биха 

затруднили в значителна степен операторите, които следва да заплащат повторно за 

регистрация, която вече е факт. В случай, че операторите се задължат отново да 

регистрират транспортните средства, заплатените суми неминуемо ще рефлектират върху 

крайния потребител, каквито сме всички ние.  



В тази връзка Ви молим да бъдат обсъдени възможностите за извършване на 

служебна регистрация на регистрираните към настоящия момент транспортни средства за 

превоз на суровини и храни от животински произход и вписването им в регистъра  на 

БАБХ.  

Нямаме претенции за заплащане на стойността на стикера, тъй като това е 

единственото нововъведение, което не е изпълнено съгласно Наредбата.  

Вярваме, че в дух на диалогичност и сътрудничество ще постигнем резултат 

удовлетворяващ всички заинтересовани страни.  

В очакване на вашето решение оставаме  

 

С уважение, 

 

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ  

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ 

СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ 


