
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Заместник -ми нистър  на  з емеделието  и  храните 

 
 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д  

от Д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на 

фуражните суровини (ДВ, бр. 11 от 2001 г.), проект на Наредба за отмяна на 

Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при 

контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.) и проект на Наредба за отмяна 

на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 

от 2001 г.) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание § 12 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за 

фуражите „издадените на основание чл. 10, ал. 7, чл. 11, ал. 3 и чл. 15б, ал. 4 от 

отменения Закон за фуражите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото 

не противоречат на този закон и до изричната им отмяна“, внасям за одобряване проект 

на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини 

(ДВ, бр. 11 от 2001 г.), Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2002 г. за 

вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.) 

и Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани 

фуражи (ДВ, бр. 106 от 2001 г.). 

Наредба № 4 от 11 януари 2001 г. за обращение на фуражните суровини (ДВ, бр. 

11 от 2001 г.), Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 

от 2001 г.) и Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при 



контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.) са издадени на основание на чл. 11, ал. 3 

от отменения Закон за фуражите. 

С Наредба № 44 от 26 ноември 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, 

бр. 106 от 2001 г.) националното законодателство е хармонизирано с Директива 

79/373/ЕИО на Съвета относно търговията с комбинирани фуражи (ОВ L 86 от 6.04.1979 

г.) и Директива 80/511/ЕИО на Комисията от 2 май 1980 г. относно разрешаване в 

някои случаи на търговията с комбинирани фуражи в незапечатани опаковки или 

контейнери (ОВ L 126/14 от 21.5.1980 г.). 

С Наредба № 4 от 11 януари 2001 г. за обращение на фуражните суровини (ДВ, 

бр. 11 от 2001 г.) националното законодателство е хармонизирано с Директива 

96/25/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно обращението и използването на 

фуражни суровини (ОВ L 125/35 от 23.5.1996 г.) и Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 

30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните 

(„биопротеини“) (ОВ L 213/8 от 21.7.1982 г.). 

С цел осъвременяване и опростяването на законодателството отнасящо се до 

пускането на пазара и употребата на фуражи през 2009 г. беше приет Регламент (ЕО) 

№ 767/2009  на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно 

пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО)            

№ 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 

79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 

83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 

2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229/1 от 1.09.2009 г.).  

С чл. 24 от Регламент (ЕО) № 767/2009 се определя, че се съставя каталог на 

Общността на фуражните суровини като средство за подобряване на етикетирането на 

фуражните суровини и комбинирания фураж. Каталогът улеснява обмена на 

информация за свойствата на продуктите и представя неизчерпателен списък на 

фуражните суровини. Параграф 2 определя, че „Първата версия на каталога на 

Общността се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 

28, параграф 2, най-късно до 21 март 2010 г., като вписванията в него се състоят от 

изброените в част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и колони 2—4 от 

приложението към Директива 82/471/ЕИО. Краткият речник в каталога се състои от част 

А, точка IV от приложението към Директива 96/25/ЕО“. Съгласно параграф 3 за 

изменения на каталога се прилага процедурата, предвидена в член 26. Изменението на 

каталога на фуражните суровини се извършва с регламенти за изпълнение на 

Комисията, които се приемат по комитологията съгласно процедурата по регулиране с 

контрол. Понастоящем е в сила и се прилага Регламент (ЕС) № 68/2013 относно 

каталога на фуражните суровини (ОВ, L 29/1 от 30.01.2013 г.). 

Разпоредбата на член 30 от Регламент (ЕО) № 767/2009 определя, че се отменят 

„член 16 от Директива 70/524/ЕИО, директиви 79/373/ЕИО, 80/511/ЕИО, 82/471/ЕИО, 



83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО, както и Решение 2004/217/ЕО се 

отменят, считано от 1 септември 2010 г. 

С Наредба № 44 от 7 октомври 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ 

при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.) националното законодателство е 

хармонизирано с Директиви 71/250/ЕИО, 71/393/ЕИО, 72/199/ЕИО, 73/46/ЕИО, 

76/371/ЕИО, 76/372/ЕИО, 78/633/ЕИО, 81/715/ЕИО, 84/425/ЕИО, 86/174/ЕИО, 

93/70/ЕИО, 93/117/ЕО, 98/64/ЕО, 1999/27/ЕО, 1999/76/ЕО, 2000/45/ЕО, 2002/70/ЕО и 

2003/126/ЕО. 

След приемането на Регламент (ЕО) № 882/2004, който замени Директива 

70/373/ЕИО бяха заменени актовете за прилагането й с един регламент - Регламент 

(ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за 

вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54/1 

от 26.2.2009 г.). С Регламент (ЕО) № 152/2009 методите за анализ бяха адаптирани в 

светлината на развитието на научните и технологичните знания. Методите, които вече 

не са пригодни за целите, за които са създадени бяха заличени. Актуализирани са 

разпоредбите за вземане на проби, за да бъдат взети под внимание въведените 

подобрения в начина на производство, съхранение, транспорт и продажба на фуражите. 

Разпоредбата на член 6 от Регламент (ЕО) № 152/2009 определя, че се отменят 

Директиви 71/250/ЕИО, 71/393/ЕИО, 72/199/ЕИО, 73/46/ЕИО, 76/371/ЕИО, 76/372/ЕИО, 

78/633/ЕИО, 81/715/ЕИО, 84/425/ЕИО, 86/174/ЕИО, 93/70/ЕИО, 93/117/ЕО, 98/64/ЕО, 

1999/27/ЕО, 1999/76/ЕО, 2000/45/ЕО, 2002/70/ЕО и 2003/126/ЕО. 

Регламентите на Европейския съюз са задължителни в своята цялост и се 

прилагат пряко във всички държави членки. 

Предложените проекти няма да ангажират допълнителен финансов ресурс от 

Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на 

храните. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектите на Наредба 

за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини (ДВ, бр. 11 

от 2001 г.), на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и 

методи за анализ при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.) и на Наредба за 

отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 от 

2001 г.) и докладът от заместник-министъра на земеделието и храните са публикувани 

на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните за срок от 14 дни. 

 Проектите на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на 

фуражните суровини (ДВ, бр. 11 от 2001 г.), на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 

2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 

от 2002 г.) и на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с 

комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 от 2001 г.) са съгласувани в съответствие с 



разпоредбите на Раздел II от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на министерството на земеделието и храните.  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание на основание § 12 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за фуражите, предлагам да одобрите 

предложените проекти на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 26 ноември 2001 г. за 

търговия с комбинирани фуражи, на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 11 януари 

2001 г. за обращение на фуражните суровини и Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 

7 октомври 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите да 

бъдат отменени, тъй като се прилагат съответно Регламент (ЕО) № 767/2009, Регламент 

(ЕС) № 68/2013 и Регламент (ЕО) № 152/2009.  

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     

 
 
ПМ/БАБХ 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 858, 985 11 182, Факс: (+3592) 981 79 55  

 



НАРЕДБА 

 

за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини  

(ДВ, бр. 11 от 2001 г.) 

 

 

§ 1. Отменя се Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини 

(ДВ, бр. 11 от 2001 г.). 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 



НАРЕДБА 

 

за отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 

106 от 2001 г.) 

 

 

§ 1. Отменя се Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, 

бр. 106 от 2001 г.). 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

а фуражите“, дирекция ЗХОЖКФ 



НАРЕДБА 

 

за отмяна на Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при 

контрол на фуражите ( ДВ, бр. 109 от 2002 г.) 

 

 

§ 1. Отменя се Наредба № 44  от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ 

при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.). 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 



 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg 

 

 

  

ПРОТОКОЛ 

 

ОТНОСНО: работна среща за обсъждане на мотивите за отмяна на Наредба № 44/2001 

г. за търговия с комбинирани фуражи, Наредба № 4/2001 г. за обращение на фуражните 

суровини и Наредба № 44/2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на 

фуражите по Закона за фуражите 

 

 Днес, 22.08.2016 г. (понеделник), от 09:30 ч. се проведе работна среща за 

обсъждане на мотивите за отмяна на Наредба № 44/2001 г. за търговия с комбинирани 

фуражи (обн., ДВ. бр. 106 от 2001 г., изм.  ДВ. бр. 4 от 2007 г.), Наредба № 4/2001 г. за 

обращение на фуражните суровини (обн., ДВ. бр. 11 от 2001 г., изм. ДВ. бр. 3 от 2007 г.) 

и Наредба № 44/2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на 

фуражите (обн., ДВ. бр. 109 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 7 от 2007 г.) по Закона за фуражите. 

Срещата се проведе в сградата на Централно управление на Българска агенция по 

безопасност на храните, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А, Заседателна зала. 

 

 За датата и часа на заседанието и темата участниците бяха предварително 

уведомени, с писмо с изх. № 4856-ЗХОЖКФ/11.08.2016 г. на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните.  

Предварителни уведомления от поканените страни, че са възпрепятствани да 

участват в срещата не са получени. 

Получено е по официален ред писмо с изх. № 13-4651/17.08.2016 г. от директора 

на дирекция “Политики по агрохранителната верига” (дирекция ПАВ) при 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ), с което дирекция ПАВ приема мотивите 

за отмяна на трите правни акта и съгласува без бележки предложените проекти на 

наредби за отмяна.  

Получено е по електронен ред уведомление от дирекция „Правно обслужване и 

обществени поръчки“, МЗХ че предвид характера на предлаганите изменения, дирекция 

„Правно обслужване и обществени поръчки“ ще представи становище в рамките на 

предстоящото вътрешноведомствено съгласуване.  

 В заседанието участваха: 

1. д-р Георги Чобанов – директор на дирекция “Здравеопазване и хуманно 

отношение към животните, и контрол на фуражите”, Българска агенция по безопасност 

на храните (БАБХ); 

2. зооинж. Пенка Манева-Кънева – началник на отдел “Контрол на фуражите”, 

дирекция ЗХОЖКФ; 

3. д-р Валерия Ерменкова – главен експерт, отдел “Контрол на фуражите”, дирекция 

ЗХОЖКФ; 

4. Ренета Пенова – младши експерт, отдел “Контрол на фуражите”, дирекция 

ЗХОЖКФ; 
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5. д-р Ралица Ранкова – младши експерт, дирекция “Политики по агрохранителната 

верига“, МЗХ; 

6. инж. Марияна Чолакова – изпълнителен директор на Сдружението на 

производителите на растителни масла и маслопродукти в България; 

7.  зооинж. Атанас Божков – председател на Съюза на производителите на 

комбинирани фуражи. 

 

В работната среща не взеха участие представители на: 

1. Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи; 

2. Съюз на българските мелничари; 

3. Асоциация на земеделските производители в България; 

4. Дирекция “Правно обслужване и обществени поръчки”, МЗХ. 

 

Работната среща се председателства от зооинж. Пенка Манева-Кънева. 

 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева благодари на участниците в работната среща за 

тяхното присъствие и представи отново мотивите за отмяна на Наредба № 44/2001 г. за 

търговия с комбинирани фуражи, Наредба № 4/2001 г. за обращение на фуражните 

суровини и Наредба № 44/2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на 

фуражите по Закона за фуражите. Призова участниците в работната среща да 

предоставят своите коментари и бележки по представените мотиви.  

Предоставиха се следните коментари: 

Инж. Марияна Чолакова изрази съгласие с необходимостта от отмяна на 

цитираните по-горе наредби и с изложените мотиви.  

Зооинж. Атанас Божков подкрепи становището дадено от инж. Марияна Чолакова  

Д-р Ралица Ранкова също изрази съгласие с необходимостта от отмяна на 

цитираните по-горе наредби и потвърди становището на дирекция ПАВ, МЗХ дадено с 

писмо изх. № 13-4651/17.08.2016 г. на МЗХ. 

Зооинж. Пенка Манева-Кънева благодари за представените становища и уведоми 

участниците в срещата, представители на браншови организации, че е необходимо да 

предоставят същите в писмен вид, по официален ред, до изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните. Получените становища ще бъдат 

приложени към преписката, която ще бъде предоставена до Министерство на 

земеделието и храните. Това ще бъде направено в изпълнение на Заповед № РД 09-

910/09.12.2015 г. на г-жа Десислава Танева, министър на земеделието и храните. 

  

Зооинж. Пенка Манева-Кънева закри заседанието в 09:55 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП/БАБХ 


