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ОДОБРЯВАМ: 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

И ХРАНИТЕ 

 

ДОКЛАД 

от 

д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, 

съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане 

на пазара на мляко и млечни продукти 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

              

 На 31.12.2015 г. изтече срокът по Решение за изпълнение на Комисията 

2013/686/ЕС от 25.11.2013 г. за изменение на Решение 2009/861/ЕО относно преходни 

мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои 

млекопреработвателни предприятия в България.  На база бележки от одита, проведен от 
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Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO) към Генерална Дирекция „Здраве 

и безопасност на храните“ – DG SANTE 2015-7597 в България, както и договореното 

изготвяне и изпращане в ЕК на работен план за мерките, които страната ни следва да 

предприеме след изтичане на дерогацията на среща на политическо ниво, проведена в 

Брюксел на 5.10.2015 г., работна група, сформирана на основание Ваша Заповед, 

изготви проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, 

съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане 

на пазара на мляко и млечни продукти.  

 Наредбата регламентира извършването на официален контрол и оценка на 

фермите за производство на сурово краве мляко; оценка на лабораториите за 

изследване на мляко; самоконтрол и коригиращи действия; преработка и предлагане на 

пазара на мляко и млечни продукти, произведени от мляко, което не отговаря на 

изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004; проследяване на суровото краве мляко, 

идентификационна маркировка и честота на инспекциите на база анализ на риска върху 

бизнес операторите на храни по цялата хранителна верига на млечния сектор.  

 От наредбата отпада съществуващото категоризиране на фермите за 

производство на сурово краве мляко, както и на млекопреработвателните предприятия, 

тъй като в момента групирането се извършва на база преходния период. Изменят се 

изискванията за пробовземане, контрол (лабораторен, официален и самоконтрол) и др. 

във връзка с констатациите и коментарите на ЕК след проведения одит.  

 Наредбата отменя Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, която беше 

изготвена и действаше за периода на дерогацията.  

 Проектът на нормативния акт има за цел регламентиране на специфични 

изисквания към млякото и млечните продукти по цялата хранителна верига с оглед 

гарантиране на достоверност и контрол на процесите по добив, съхранение, 

пробовземане, лабораторно изпитване, преработка и предлагане на пазара.  

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от 

бюджета на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския 

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

специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на 

сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни 

продукти и доклада са публикувани на интернет страницата на Министерство на 

земеделието и храните, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за 

предложения и становища. 

Проектът на Наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 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 чл. 59, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, 

транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на 

мляко и млечни продукти. 

 

С уважение, 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  

Заместник-министър 

 

 



                                        Проект 

 

Наредба № ……. от …………… за специфичните изисквания за 

производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве 

мляко, неговата преработка и предлагането на пазара на мляко и 

млечни продукти 
 

 

 

Раздел I 

Общи положения  

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:  

1. извършване на официален контрол и оценка на фермите за добив на краве 

мляко в съответствие с общите изисквания, определени в приложение III, раздел IX, 

глава I от Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храни от животински 

произход (OB L 226,25.06.2004 г.) (Регламент (ЕО) №853/2004), включително 

вземането на проби сурово мляко по отношение на специфичните изисквания, 

определени от приложение III, раздел IX, глава I, т. III, параграф 1, параграф 2, б. „г“, 

параграф 3, б. „а“, б. „i“ и параграф 4 от Регламент (ЕО) 853/2004; 

2. ежемесечното вземане на проби от сурово мляко за целите на самоконтрола в 

съответствие с разпоредбите, определени в приложение III, раздел IX, глава I, т. III, 

параграф 1, параграф 2, б. „а – в“, параграф 3, б. „а“, б. „i“ и параграф 4 от Регламент 

(ЕО) 853/2004; 

3. оценка на лабораториите, методи за изпитване и система за електронна 

обработка на резултатите от анализа на млякото; 

4. коригиращи действия при получаване на незадоволителни резултати от 

официалния контрол и оценка на фермите и/или от резултатите от анализа на млякото в 

съответствие с т. 1 и 2; 

5. преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, произведени 

от мляко, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004 по отношение 

на общ брой микроорганизми (ОБМ), общ брой соматични клетки (ОБСК) и структура 

и хигиена на фермите; 

6. проследяване на суровото краве мляко и идентификационна маркировка на 

мляко и млечни продукти, предназначени за пазара на Европейския съюз или 

изключително за предлагане на пазара в България; 

7. честота на инспекциите на база анализ на риска върху бизнес операторите на 

храни по цялата хранителна верига на млечния сектор; 

8. извършване на собствени проверки и изпълнение на задълженията при 

самоконтрол на заинтересованите лица по цялата производствена верига за мляко и 

млечни продукти. 

 

 

Раздел II  

Официален контрол и оценка на фермите за производство на мляко и вземане на 

проби 



 

Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява 

цялостната организация по възлагане, разработване и внедряване на Модул „Мляко” 

като част от Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ, свързана с 

обработка на данни за информационното осигуряване на мониторинга и контрола на 

изпълнението на критериите за качество на суровото мляко, здравните и структурни 

изисквания към производството и производителите на суровото мляко; 

(2) Всеки бизнес оператор на храни (БОХ) подава заявление по образец пред 

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за започване, спиране или 

прекратяване на дейност по производство на сурово мляко, като информацията се 

отразява в ИИС на БАБХ. 

 (3) След подаване на заявлението по ал. 2 директорът на ОДБХ определя със 

заповед комисия от ОДБХ, която да извърши проверка и да състави протокол и 

заключение за дейността по производство на сурово мляко във връзка със заявеното от 

БОХ.  

(4) Всички ферми за производство на сурово краве мляко в Република България 

подлежат на първоначална оценка и ежегодна проверка от  ОДБХ по отношение на 

спазването на стандартите за здравни, хигиенни и структурни изисквания на 

Европейския съюз. 

(5) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа 

публичен списък в електронен вид на всички ферми за производство на сурово краве 

мляко, които са официално оценени, с изключение на тези стопанства, които 

произвеждат сурово мляко и млечни продукти за лична консумация съгласно чл. 1, 

параграф 3, б. „а” и „б” на Регламент (ЕО) № 853/2004.  

 

Чл. 3. (1) Резултатите от проверката на официалния ветеринарен лекар (ОВЛ) се 

записват в контролен лист в електронен вид, като данните от него се прехвърлят в ИИС 

за централизирана обработка.  

(2) Текущото състояние на фермите за производство на сурово краве мляко към 

01.01.2016 г. се запазва до приключване на официалната им оценка.  

 

Чл. 4. (1) Официалният ветеринарен лекар за изчисляване на повтаряща се 

средна геометрична стойност, взема: 

1. най-малко две проби на месец за период от два последователни месеца 

представителни проби от сурово мляко, за извършване на анализ по показател ОБМ, 

физикохимия (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;  

2. най-малко една проба на месец за период от три последователни месеца 

представителни проби от сурово краве мляко, за извършване на анализ по показателя 

ОБСК, физикохимия (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори.  

(2) Пробите от официалния контрол се изпращат за изпитване в независими 

акредитирани лаборатории на БАБХ, определени със заповед на изпълнителния 

директор на БАБХ.  

 

Чл. 5. (1) Разходите за извършване на лабораторните анализи за официалната 

оценка на фермите за добив на сурово краве мляко се поемат от БАБХ.  



(2) Разходите в случай на допълнително пробовземане извън пробите по чл. 4 ал. 

1 или при извършване на коригиращи действия при несъответстващи резултати за ОБМ 

и ОБСК се поемат от БОХ, съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) 882/2004. 

 

 

Раздел III 

Вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола 

 

Чл. 6. (1) Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, 

обучени от БАБХ, получили удостоверение за обучение и вписани в списък, който е 

публикуван на интернет страницата на БАБХ.  

(2) Проби сурово мляко се вземат от фермите за производство на мляко и 

млекосъбирателните центрове (МСЦ). 

(3) Лицата по ал. 1 за изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност, 

вземат: 

1. най-малко две проби на месец два последователни месеца четири 

представителни проби от сурово мляко, за извършване на анализ по показател ОБМ, 

физикохимия (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори;  

2. най-малко една проба на месец за период от три последователни месеца три 

представителни проби от сурово краве мляко, за извършване на анализ по показателя 

ОБСК, физикохимия (масленост, точка на замръзване) и за наличието на инхибитори. 

(4) Пробите се вземат по график, автоматично изготвен от ИИС. Взетите проби 

се предоставят за изпитване в независими акредитирани лаборатории, вписани в 

публичния регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството. 

(5) Пробовземачите  по ал. 1 предоставят на  лицата по ал. 2 информация от ИИС 

за резултатите от средногеометричните стойности на изследваното мляко по ал. 3.  

Лицата по ал. 2 предоставят получената информация на млекопреработвателното 

предприятие (МПП), в което предават мляко. 

(6) В случаите, в които пробата е невалидна и не може да се използва за 

изчисление на средно геометрично, се взема допълнителна проба от лицето по ал. 1 в 

рамките на същия месец. При невъзможност за изпълнение на условията по ал. 3 за 

изчисляване на средно геометрично на показателите, фермата губи статута си на 

отговаряща на  Регламент (ЕО) 853/2004 и преминава в списъка на неотговарящите 

ферми. Възстановяването на статута става след нова официална оценка. 

(7) Разходите по ал. 6 за нова официална оценка се поемат от БОХ, съгласно чл. 

28 от Регламент (ЕО) 882/2004. 

 

 

Раздел IV 

Оценка на лабораториите,  методи за изпитване и система за електронна 

обработка на резултатите от анализа 

 

Чл. 7. (1) Акредитираните лаборатории за изпитване на сурово мляко подлежат 

на първоначална и последваща оценка от БАБХ. 

(2) Оценката на лабораториите по ал. 1 трябва да гарантира, че резултатите от 

изпитването са получени по методите, посочени в обхвата на акредитация. 

(3) Оценката по ал. 1 включва  проверка на следните критерии:  



1. лабораторно оборудване; 

2. лабораторни методи за анализ; 

3. приемане на пробите; 

4. осигуряване на система за анонимност на пробите; 

5. участие в междулабораторни сравнения; 

6. обработка на данните от резултатите от изпитванията; 

7. проверка на компетентността на служителите; 

8. валидност на пробите и достоверност на резултатите от изпитване; 

9. отразяване на резултатите от изпитванията на пробите в ИИС на БАБХ. 

 

Чл. 8. Базата данни на ИИС предоставя на ОВЛ подробна информация за 

процеса на официалната оценка и официалния контрол на фермите за производство на 

сурово краве мляко, както и информация на ОВЛ и на пробовземачите за вземането на 

пробите. 

  

 Чл. 9. (1) За изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност от 

приложение III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 853/2004, по отношение на ОБМ и 

ОБСК се използват само резултати получени от валидни проби. 

 (2) Валидността на пробите от сурово мляко се доказва с изпитване за физико-

химични показатели. 

 (3) Пробите се считат за валидни при отрицателен резултат от изпитване за 

инхибитори и стойности от изпитване за физико-химични показатели, както следва: 

1. точка на замръзване не по висока от минус 0,507; 

2. масленост не по ниска или равна на 2,6%. 

(4) Изпитването на показател наличие на инхибитори се извършва с метод 

основан на дифузията през агар с тестови микроорганизъм Bacillus stearothermophilus 

var. сalidolactis или с други методи не по-малко чувствителни. 

(5) Данните от изпитванията на пробите сурово краве мляко по ал. 1-4 се 

въвеждат в ИИС на БАБХ от лабораториите по чл. 7, ал. 1. 

 

 

Раздел V 

Коригиращи действия във фермата при несъответстващи резултати от оценката, 

официалния контрол и самоконтрола       

 

Чл. 10. (1) В случай на получаване на незадоволителни резултати, ОВЛ 

предписва едно или повече коригиращи действия, по отношение на: 

1. предприемане на хигиенни мерки към условията и начина на доене,  

оборудването и условията за съхранение на млякото, поддържане на записи за спазване 

на карентни срокове при лечението на животните, обучение на персонала, техническа 

инспекция на оборудването или извършването на клиничен преглед на млечните крави; 

2. съответствие с критериите по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори; 

3. насочване на  млякото за реализация съгласно чл. 11. 

(2) Официалният ветеринарен лекар спира доставянето на мляко, в случаите в 

които БОХ не е коригирал ситуацията в рамките на три месеца за несъответствие с 

критериите по отношение на ОБМ и ОБСК. 



(3) Официалният ветеринарен лекар налага забрана на доставките на мляко на 

пазара. 

(4) Официалният ветеринарен лекар разпорежда унищожаване на млякото, или 

го насочва за друга употреба извън хранителната верига.  

 

 

Раздел VI 

Използване на суровото  мляко, което не съответства на стандартите и 

изискванията на Европейския съюз 

 

Чл. 11. (1) В съответствие с чл. 10, параграф 8, буква „б“ на Регламент (ЕО) № 

853/2004, Република България разрешава използването на сурово мляко, което не 

отговаря на критериите, определени в приложение III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 

853/2004 по отношение на ОБМ и ОБСК за производството на сирена с период на 

зреене най-малко 60 дни, както и на млечни продукти, получени във връзка с 

производството на такива сирена. 

 (2) В съответствие с чл. 12 на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския 

парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и 

изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейските 

органи за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността 

на храните (OB L 31,1.02.2002 г.) (Регламент (ЕО) № 178/2002), млякото и млечните 

продукти по ал. 1 могат да бъдат разрешени за износ от БАБХ за трети страни, ако е 

предвидено, че третата страна е съгласна да ги приеме и не съществува риск по 

отношение здравето на човека или животните. 

 

Чл. 12. (1) В съответствие с чл. 14 на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни 

правила относно странични животински продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 

(Регламент за страничните животински продукти) (OB L 300,14.11.2009 г.) (Регламент 

(ЕО) № 1069/2009), ОВЛ може да разреши използването на несъответстващо на 

критериите сурово мляко за други цели различни от храни при условие, че суровото 

мляко не представлява риск за здравето на хората или животните. 

(2) Сурово мляко, съдържащо остатъци от антибиотици в количества, 

превишаващи максимално допустимите стойности, определени в Регламент (ЕС) № 

37/2010 на Комисията относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната 

класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните 

количества в храните от животински произход (OB L 15, 20.1.2010 г.) (Регламент (ЕС) 

№ 37/2010) и/или съдържа и други инхибитори или забранени вещества, трябва да бъде 

унищожавано, в съответствие с Регламент (ЕО) 1069/2009 и Регламент (ЕС) 142/2011 на 

Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни 

правила относно странични животински продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на 

Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки 

на границата съгласно посочената директива (OB L 54,26.02.201 г.) (Регламент (ЕС) № 

142/2011). 



 

 

Раздел VII 

Проследяване на суровото мляко, идентификационна маркировка на млякото и 

млечните продукти 

 

Чл. 13. Мляко и млечни продукти, посочени в чл. 11, се маркират с 

идентификационна маркировка с  елипсовиден  печат, съгласно изискванията на 

приложение ІІ, раздел І на Регламент (ЕО) № 853/2004, когато са предназначени за 

пускане на пазара на ЕС. 

 

Чл. 14. Мляко и млечни продукти, посочени в чл. 12, се етикетират/маркират в 

съответствие с приложимите правила, предвидени в Регламент (ЕО) 1069/2009 и 

Регламент (ЕС) 142/2011. 

 

 

Раздел VIII 

Честота на инспекциите на базата оценка на риска върху бизнес операторите на 

храни по цялата хранителна верига на млечния сектор 

 

Чл. 15. (1) Млекосъбирателните центрове се оценяват от ОВЛ в съответствие с 

процедурата по чл. 4 и одобряват от БАБХ.  

(2) Текущото състояние на МСЦ към 01.01.2016 г. се запазва до приключване на 

официалната им оценка. 

(3) Българска агенция по безопасност на храните поддържа списък в електронен 

вид на одобрените МСЦ, който е публикуван на интернет страницата на БАБХ.  

(4) Честотата на официалния контрол на МСЦ се определя на базата на оценката 

на риска.  

(5) Разходите за извършване на лабораторните анализи за оценка на МСЦ се 

поемат от БАБХ. 

(6) Разходите, в случай на допълнително пробовземане извън пробите по ал. 5 

или при извършване на коригиращи действия при несъответстващи резултати за ОБМ и 

ОБСК, се поемат от БОХ съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) № 882/2004. 

 

Чл. 16. (1) Транспортните средства за превоз на мляко трябва да бъдат 

регистрирани от БАБХ, съответно преди започване на дейността им и преди 

използването по предназначение.  

(2) Транспортни средства по ал. 1 трябва да бъдат видимо обозначени със знак 

„Сурово мляко“.  

(3) Суровото краве мляко се транспортира до МПП съгласно изискванията на 

глава IV, приложение II на Регламент (ЕО) № 852/2004 и приложение ІІІ, раздел IХ, 

глава I, т. II, б. "Б", параграф 3 на Регламент (ЕО) № 853/2004. 

(4) Транспортирането на отговарящо и неотговарящо на изискванията мляко, се 

извършва в отделни резервоари, които са обозначени по съответния начин.  

(5) Българска агенция по безопасност на храните поддържа електронен публичен 

списък на транспортните средства за превоз на мляко.  



(6) Честотата на извършвания официален контрол по отношение на 

изкупуването и транспортирането на мляко се определя със заповед на изпълнителния 

директор на БАБХ. 

 

Чл. 17. (1) Предприятията за преработка на мляко трябва да бъдат одобрени от 

БАБХ преди тяхното пускане в експлоатация.  

(2) Българска агенция по безопасност на храните поддържа публичен електронен 

регистър на предприятията по ал. 1.  

(3) Честотата на проверките извършвани от ОВЛ на млекопреработвателните 

предприятия се определя на базата на оценката на риска. 

 

 

Раздел IX. 

Задълженията на бизнес операторите на храни в цялата верига на млечния сектор 

 

 Чл. 18. (1) Сурово краве мляко се изкупува само от  регистриран първи изкупвач  

при сключен договор между изкупвача и производителите на сурово краве мляко 

съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на Европейския съюз. 

(2) Договорите за доставка на изкупеното мляко се представят от първите 

изкупвачи в съответната ОДБХ по адрес на дейност.  

 (3) Първите изкупвачите на сурово мляко  съхраняват следната информация: 

 1. списък на доставчиците на сурово мляко и договори за изкупуване на 

суровото мляко; 

 2. доказателства за здравословното състояние на животните (отрицателни  

резултати на тестовете за бруцелоза и туберкулоза), изисквани от изкупвача на сурово 

краве мляко; 

 3. премно-предавателни протоколи за суровото мляко съгласно приложение № 1 

и приложение № 2; 

 4. резултатите от лабораторните изследвания на суровото краве мляко по чл. 6. 

  

 Чл. 19. (1) По време на транспортиране, веригата на охлаждане трябва да се 

поддържа и при пристигане в обекта на местоназначение, температурата на млякото не 

трябва да надвишава 10 °C. 

 (2) При даване под наем на транспортно средство по ал. 1 на друга фирма с цел 

транспортиране на сурово мляко, наемателят регистрира договора си в ОДБХ.  

 (3) При транспортиране суровото мляко се придружава с приемно-предавателен 

протокол. 

 (4) Приемно-предавателеният протокол  се изготвя в два екземпляра - един за 

доставчика и един за МПП, приемащо млякото. В случаите, в които млякото се 

изкупува от изкупвач, протоколът е в три екземпляра – един за доставчика, един за 

изкупвача и един за МПП, приемащо млякото. 

 (5) Собствениците на МПП и/или първите изкупвачи, са длъжни да осигуряват 

формуляри на приемно-предавателен протокол с пореден номер и да ги предоставят на 

доставчиците от които получават млякото. Формулярите се заверяват на последната 

страница с подпис и печат на официален ветеринарен лекар по здравеопазване на 

животните към ОДБХ. 



  

 Чл. 20. За всяка промяна в дейността си регистрираните производствени 

стопанства на мляко, центровете за събиране на мляко, първите изкупвачи на мляко, 

превозвачите на мляко и млекопреработвателни предприятия подават уведомление в 

съответната ОДБХ в 7-дневен срок от настъпване на промяната. 

 

Чл. 21. Млекопреработвателните предприятия преработват мляко, което 

приемат:  

1. само от отговарящи на изисквания  на Европейския съюз (ЕС) на 

производствени стопанства за мляко и МСЦ; 

2. едновременно от отговарящи и от неотговарящи на изисквания на 

Европейския съюз производствени стопанства за мляко и МСЦ  по отношение на ОБСК 

и ОБМ, на две отделни линии или на една линия, но с ясно разделение обработката на 

различните видове млека във времето; 

3. от производствени стопанства и МСЦ, което не отговаря на изискванията  на 

ЕС по отношение на ОБСК и ОБМ. 

 

Чл. 22. Млекопреработвателните предприятия по чл. 23, ал. 1 определят в 

техния анализ на опасностите и плана за самоконтрол (НАССР) как извършват пълното 

разделяне на отговарящото от неотговарящото мляко по време на събирането, 

транспортирането, приемането, съхранението и преработката, като на всички етапи от 

производствения процес се осигурява разделяне по време и място. 

 

Чл. 23. (1) Млекопреработвателните предприятия разполагат с техническо 

оборудване за измерване на количество постъпващо мляко в зоната на приемане на 

млякото и извършват проверка на параметрите за качество на млякото с бързи тестове 

за отсъствие на инхибитори, както и на физикохимичните критерии преди да приемат 

млякото в резервоарите за съхранение в обекта.  

(2) Предприятията по ал. 1 водят записи на ежедневните количества сурово 

мляко, което получават от всеки доставчик  с идентификация на доставчика,  час на 

приемане, номер на транспортното средство, температура на млякото при приемане и 

физикохимични показатели, изследвани на приемна рампа. 

(3) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа 

електронен публичен регистър на всички млекопреработвателни предприятия с 

посочените от тях възможности за преработка на млякото.  

(4) Предприятията по ал. 1 получават и архивират информация за резултатите от 

средногеометричните стойности на изследваното мляко, предоставена им от всички 

БОХ, от които изкупуват сурово мляко. 

  

 Чл. 24. (1) Млекосъбирателен център може да се управлява само от физическо 

или юридическо лице по смисъла на Търговския закон, а в случаите, в които се събира 

сурово краве мляко, от регистриран първи изкупвач. 

 (2) В МСЦ и МПП се съхранява следната информация: 

 1. договори с производителите на мляко за доставка на сурово мляко; 

 2. списък на млекопроизводителите, доставящи сурово мляко, който съдържа 

броя на млечните крави и номер на ушната марка, подписан и подпечатан от 

регистрирания ветеринарен лекар; 



 3. записи за ежедневните количества сурово мляко, което получават от всеки 

доставчик; 

  4. приемно-предавателни протоколи за суровото мляко, идентифициращи всяка 

доставка; 

 5. договор за доставка на сурово мляко между МПП и изкупвач, когато МПП се 

снабдява със суровина и чрез други изкупвачи;  

 6. резултати от лабораторни изпитвания по чл. 6. 

 7. документи, идентифициращи всяка доставка на мляко от изкупвачи от други 

държави-членки на ЕС.  

 (3) Бизнес операторът на храни съхранява приемно-предавателните протоколи в 

срок 3 години. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Млечни крави“ са крави за производство на мляко.  

2. „Представителна проба" е проба взета от общото сурово мляко, 

получено от утринния или вечерния млеконадой от всички лактиращи крави в 

млекопроизводственото стопанство. 

3. „Млекосъбирателен център“  е  обект, в който при хладилни условия се 

съхранява млякото, прието от малки семейни МСЦ с 1 до 9 крави. 

4. „Първи изкупвач на мляко“ е физическо или юридическо лице, което е 

търговец по смисъла на Търговския закон и чиито обекти са регистрирани по реда на 

чл. 12 от Закона за храните и/или използват при изкупуването специализирани 

транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за 

специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на 

сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни 

продукти. 

 

§ 2. До приключване на официалната оценка по раздел ІІ и стартиране на модул 

„Мляко” се прилага системата за вземане на проби и изпитване на суровото мляко по 

отменената Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, 

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и 

пускане на пазара на мляко и млечни продукти. 

 

§ 3. Всички образци на документи (на хартиен или електронен носител) по тази 

наредба, свързани с резултатите от оценките и проверките се одобряват от 

изпълнителния директор на БАБХ. 

 



§ 4. Резултатите от оценките, проверките и лабораторните резултати по тази 

наредба се архивират в продължение най-малко три години. 

 

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.  

 

§ 6. Наредбата влиза в деня на обнародването й в Държавен вестник.  

 

 

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 3, т. 3. 

 

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

за доставка на сурово мляко от фермата и първи изкупвач 

 

Вид мляко: краве •  овче •  козе •  биволско •  

Дата .................. 20......г; Ферма • ;  

Доставчик............................................................................................................................ 

 (име на собственика или ползвателя на фермата) 

гр./с. ...................................................................................................................................... 

Рег. № на обекта……………………. 

Физически литри отговарящо краве мляко: ....................... ….словом 

………………………………………………………………………………………………… 

Физически литри неотговарящо краве мляко: ....................... словом 

………………………………………………………………………………………………… 

Физически литри краве/овче/козе/биволско мляко: ............... словом 

………………………………………………………………………………………………… 

Първи изкупвач: МСЦ •  ; МПП •  ; фирма притежаваща транспортни средства •  

………………………………………………………………………………………………… 

(данни за фирмата, адрес) 

 

 

Показатели при 

приемане 

Отговарящо мляко Неотговарящо мляко 

 Краве  до 

100 000 

ОБМ, до 

400 000 

ОБСК 

Овче до 

1 500 000 

ОБМ 

Козе до 

1 500 000 

ОБМ 

Биволско 

до1 500 000 

ОБМ 

Краве над 

100 000 

ОБМ,  над 

400 000  

ОБСК 

Овче над 

1 500 000 

ОБМ 

Козе над 

1 500  

000 ОБМ 

Биволско 

над  

1 500 000 

ОБМ 

Масленост %         

Температура °С         

Киселинност °Т         

Плътност         

СБО         

Белтък         



Отговарящо мляко ( попълват се тестовете, когато са извършени ) 

 

Физическа чистота    •     •     Тест за инхибитори   •     •     Тест за мастити   •     •     

      Да   Не                   Да   Не                                   Да  Не 

Неотговарящо мляко ( попълват се тестовете, когато са извършени ) 

Физическа чистота    •     •     Тест за инхибитори   •     •     Тест за мастити   •     •     

     Да   Не                    Да   Не                                 Да   Не

         

 

При приемане на млякото с транспортно средство от фермата                         

Транспортно средство : № …………………….,  

Отговарящо ………… мляко в секция  

  (вид) 

Транспортно средство : № …………………….,  

неотговарящо ……….. мляко в секция  

      (вид) 

Час на пристигане на транспортното средство във фермата 

………………………………………………………………………………………………….. 

Час на тръгване на транспортното средство от фермата 

……………………………………………………………………………………………….......    

Шофьор приел: 

………………………………………………………………………………………………….. 

( три имена, подпис )  

Предал : 

………………………………………………………………………………………………….. 

( три имена, подпис )  

  

При приемане на млякото в МСЦ  

Регистрационен № на МСЦ …………  

Час на приемане …………………  

  

 

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 3. 

 

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

за доставка на сурово мляко от МСЦ при транспортиране до МПП 

 

Вид мляко: краве •  овче •  козе •  биволско •  

Дата .................. 20......г; 

МСЦ................................................................................................................................. 

 (име на първи изкупвач собственик или ползвател) 

гр./с. ................................................................................................................................... 

Рег. № на МСЦ ……………………. 

Физически литри отговарящо краве мляко: .......................….словом 

……………………………………………………………………………………………. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



Физически литри неотговарящо краве мляко: ....................... словом 

………………………………………………………………………………………………. 

Физически литри краве/овче/козе/биволско мляко: ..................словом 

……………………………………………………………………………………………….. 

Получател на доставката: МПП •  ; фирма с транспортни средства •  

………………………………………………………………………………………………… 

(данни на фирмата, адрес ) 

 

Показатели при 

приемане 

Отговарящо мляко Неотговарящо мляко 

 Краве  до 

100 000 

ОБМ, до 

400 000 

ОБСК 

Овче до 

1 500 000 

ОБМ 

Козе до 

1 500 000 

ОБМ 

Биволско 

до 

1 500 000 

ОБМ 

Краве над 

100 000 

ОБМ,  над 

400 000  

ОБСК 

Овче над 

1 500 000 

ОБМ 

Козе над 

1 500  000 

ОБМ 

Биволско 

над  

1 500 000 

ОБМ 

Масленост %         

Температура °С         

Киселинност °Т         

Плътност         

СБО         

Белтък         

 

Отговарящо мляко ( попълват се тестовете, когато са извършени ) 

 

Физическа чистота    •     •     Тест за инхибитори   •     •     Тест за мастити   •     •     

      Да   Не                   Да   Не                                   Да  Не 

Неотговарящо мляко ( попълват се тестовете, когато са извършени ) 

Физическа чистота    •     •     Тест за инхибитори   •     •     Тест за мастити   •     •     

     Да   Не                    Да   Не                                 Да   Не

         

 

                        

Транспортно средство : № …………………….,  

Отговарящо ………… мляко в секция  

  (вид) 

Транспортно средство : № …………………….,  

неотговарящо ……….. мляко в секция  

      (вид) 

Час на пристигане на транспортното средство в МСЦ 

………………………………………………………………………………………………….. 

Час на тръгване на транспортното средство от МСЦ 

……………………………………………………………………………………………….......    

Шофьор приел: 

………………………………………………………………………………………………….. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



( три имена, подпис )  

Предал : 

………………………………………………………………………………………………… 

( три имена, подпис )  

  

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  
Министър на земеделието и храните 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

от  

Среща на представители на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) с млекопроизводители и 

млекопреработватели  за представяне на Проект на Наредба за специфичните 

изисквания за производството, събирането, съхранението и транспортирането 

на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко 

и млечни продукти. 

 

 

 
На 14.07.2016 г. в гр. Смолян беше проведена среща между представители на 

МЗХ, БАБХ, млекопроизводители и млекопреработватели. На нея се представи Проект 

на Наредба за специфичните изисквания за производството, събирането, съхранението 

и транспортирането на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на 

пазара на мляко и млечни продукти. На срещата присъстваха:   

 

 

• От страна на МЗХ: г-жа Десислава Танева – министър на земеделието и храните;         

д-р Златка Възелова - директор на дирекция “Животновъдство”;  д-р Деница Динчева – 

началник на отдел в дирекция „Животновъдство”; д-р Едита Хюсеин-Томова - главен 

експерт в дирекция “Животновъдство”; д-р Александър Николов - старши експерт в 

дирекция “Животновъдство”; Юлия Илиева - младши експерт в дирекция 

“Животновъдство”, д-р Лора Пастухова-Джупарова – директор на дирекция 

„Безопасност по хранителната верига”; д-р Ралица Ранкова – младши експерт в 

дирекция „ПАВ”. 

 

 

•  От страна на БАБХ: д-р Георги Чобанов – директор на дирекция „здравеопазване и 

хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”; д-р Любомир Кулински – 

директор на дирекция „Контрол на храните”; д-р Росен Баев – експерт в дирекция 

„Контрол на храните”; д-р Александрина Борисова - експерт в дирекция „Контрол на 

храните”; д-р Сава Бозуков – директор на Областна дирекция по безопасност на 

храните – гр. Смолян; д-р Валентина Мелемова – ОДБХ-гр. Смолян ; д-р Жана Шишкова 

– ОДБХ-гр. Смолян; д-р Гаврил Маргаритов - ОДБХ-гр. Смолян. 

 

 

 Представители на бранша: Михаил Михайлов – Национален съюз на говедовъдите      

в България (НСГБ); Рангел Матански – НСГБ; Юлия Коюнджийска – Областен 

консултативен съвет по животновъдство (ОКСЖ) – гр. Кюстендил; Бойко Синапов – 

ОКСЖ –гр. Кърджали; Цонка Оджакова - ОКСЖ-гр. Смолян; Павел Тодоров - Сдружение 

„Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и 



Каракачански кон”; Жана Гаджева – Асоциация за Българско родопско говедо и 

Джерсей; Милкана Йорданова – МК”Родопа-Милк”-с. Смилян и животновъди от област 

Смолян. 

 

 

Министър Танева поздрави присъстващите за интереса към настоящата среща  и 

подкрепи инициативата за подобен тип обсъждания на проекти на нормативни 

документи. Тя представи кратък анализ за случващото се по схемите за директни 

плащания (кои са били най-атрактивните схеми, изплатените средства, проблемите, 

възникнали в процеса на работа, както и част от действията, който предстоят да се 

предприемат). 

 

Д-р Възелова продължи по първоначално предвидения дневен ред и представи 

причините довели до нуждата за изменение на Наредбата. 

 

Д-р Динчева предостави думата на д-р Чобанов за да изнесе презентация по 

предвидените промени. Той разказа на кратко за заключенията на проверяващите след 

мисията на FVO, която се  е състояла през 2015 г. В тази връзка, с цел гарантиране 

достоверността на пробите, българската държава е предприела мерки, изразяващи се в 

приетия план за тестване на качеството на суровото краве мляко и разработването на 

модул „мляко”, който принципно е трябвало да стартира от януари 2016 г. Това налага 

изготвянето на нова Наредба. 

 

Д-р Чобанов разясни мерките, предвидени за контрол (официален и 

самоконтрол) и оценка на фермите за сурово краве мляко. Той отбеляза, че критериите 

към фермите ще са същите. Новите изисквания към честотата и начина на 

пробовземане целят премахване на вероятността за манипулация на пробите сурово 

краве мляко.  

 

Последва дискусия, касаеща самоконтрола и задълженията на бизнес 

операторите. 

 

Д-р Кулински допълни, че ще се изясни кой ще взима пробите, как ще се 

извършва обучението му и колко ще струва то. 

 

Г-н Матански попита каква ще е ролята на софтуера след като е предвидено да 

има специално обучено лице, отговорно за пробовземането. 

 

Д-р Чобанов обясни, че софтуерът ще определя денят, в който да се извърши 

пробовземането, ще издава документите за изпращане на пробите до лабораториите и 

ще изчислява средногеометричните стойности на показателите.  



 

Г-н Матански постави въпросът за това как следва да се процедира в случаите, 

когато по обективни причини се пропусне едно пробовземане, което е било определено 

от софтуера на модул „Мляко”.  

 

Беше му отговорено, че това ще касае преди всичко официалния контрол, който 

ще се прави от Официалните ветеринарни лекари и ще се изследва по инструментален 

метод. Самоконтролът може да се извършва във всяка независима акредитирана 

лаборатория. Подобна ситуация на пропуск при пробовземането е коментирана и 

предстои  да се впишат мерки, които няма да ощетяват фермерите. 

 

Г-н Симеон Панталеев (собственик на кравеферма) попита за чия сметка ще са 

всички проби, които вече са взети и предстоят да се вземат. 

 

Д-р Чобанов му обясни, че пробите, взети за целите на официалния контрол и 

официалната оценка на фермите са за сметка на БАБХ. Пробите по самоконтрола са за 

сметка на стопаните, както е било и в предишната Наредба № 4.  

 

Последва нова дискусия относно изискванията за самоконтрола и лабораториите, 

които могат да изследват тези проби. 

 

Г-жа Милкана Йорданова изказа мнение, че държавата трябва да помогне           

на малките ферми в планинските райони (с 1 и 2 крави), а също и на 

млекопреработвателните предприятия, работещи с мляко от тези ферми. Те няма как да 

са конкурентноспособни, но произвеждат, уникални за България продукти. 

Същевременно се осигурява препитание на голяма част от населението от тези райони. 

Според нея изискванията в тези случаи трябва да са занижени. Друго нейно 

предложение е мандрите да могат да изследват проби от сурово краве мляко за целите 

на самоконтрола. 

 

Д-р Чобанов разясни изискванията на европейското законодателство и подчерта, 

че те са еднакви са всички държави-членки. В случай, че те не се изпълняват няма как 

да се гарантира качеството и безопасността на продуктите, излизащи на пазара. 

Възможно е изграждането на млекосъбирателни центрове, в който да влиза отговарящо 

мляко от ферми с 1 до 9 бр. крави. По този начин пробата ще е една – от 

охладителната вана на съответния център. 

  

Г-н Михайлов попита какво е наложило слагането на долна граница на някои от 

показателите (до 10 000 бр./мл. за ОБМ и до 100 000 бр./мл. за ОБСК). 

 



Д-р Чобанов му отговори, че тези текстове са отпаднали от настоящия проект, но 

са заложени в софтуера на модул „мляко”. Когато се отчетат стойности, по ниски от 

заложените, системата определя повторно пробовземане,което също е за сметка на 

БАБХ (официален контрол) за да се отстрани съмнението за манипулация (употреба на 

изключително фин филтър вместо стандартен-хартиен за отстраняване на частиците от 

постелята и др.). 

 

Беше обяснено на присъстващите, че фермите запазват статута си от преди 

януари 2016 г. (отговарящи или неотговарящи) до официалната им оценка съгласно 

плана за тестване на качеството на суровото краве мляко. 

 

Г-н Михайлов заяви, че няма да е коректно да се публикуват резултатите от 

изпитване на фермите.  

 

Д-р Чобанов поясни, че ще се публикува единствено дали дадена ферма 

отговаря или не без конкретни стойности.  

 

Г-н Матански отправи въпрос, касаещ фермите, които извършват директни 

продажби, имат млекомат, но са оценени като неотговарящи.  

 

Д-р Кулински, заяви, че едно от решеният е върху млекомата на видно място да 

се постави надпис „Млякото се консумира след термична обработка”. Тази мярка е 

съобразена и с усложнената епизоотична обстановка, свързана със заболяването 

Нодуларен дерматит. 

 

Г-н Симеон Панталеев попита защо е нужно да има долен праг за маслеността 

суровото мляко. Той даде пример със свои животни които дават до 60 л. дневен 

млеконадой с масленост 1,9 %. 

 

 Д-р Чобанов отговори, че пробата се взима от хладилната вана, а не от 

конкретни животни и представи за пример резултати от изпитване на сурово краве 

мляко (самоконтрол) с масленост под 0,05%. 

 

 Д-р Възелова предложи в случай, че има други предложения за минимални и 

максимални стойности на този показател, те да бъдат представени за обсъждане. 

  

 Д-р Кулински и д-р Чобанов разясни на присъстващите изискванията към 

млекопреработвателните предприятия и мерки, който се предприемат, когато се 

установят отклонения по показателите при мляко с произход ЕС (Румъния, Унгария и 

др.). 

 



 Последва кратка дискусия относно заболяването Нодуларен дерматит. Д-р 

Чобанов разясни на присъстващите ограниченията, който са наложени, и отговори на 

въпроси, касаещи ваксинацията и движението на животни в и извън Република 

България. 

  

Срещата беше закрит в 16.10 часа. 

 

 

14.07.2016 г.  

гр. Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕХТ; АН/Ж 


