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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА 
АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 
 (Обн., ДВ, 8 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г.) 

 
 
§ 1. В преходните и заключителни разпоредби в § 1, ал. 4 

запетаята след думите „контрола на фуражите” и думите „както и 
имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за 
окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”” се заличават, а 
думата „предоставят” се заменя с „предоставя”. 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 2. В Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., 

бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 
31, 34, 51, 55, бр. 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 
от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 
2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от 2012 г.) в чл. 2, ал. 3, т. 1 накрая 
се добавя „и зърното в необработен и/или непреработен вид”. 

 
 
София, 25.10.2012 г.  Вносители: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МОТИВИ 
към 

законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по 
безопасност на храните 

 
 
 
Със законопроекта се предлага прехвърляне към Националната 

служба по зърното (НСЗ) на имуществото на Главна дирекция 
„Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти 
и фуражи” (ЦЛОЗЗПФ), което със Закона за Българската агенция по 
безопасност на храните (Обн., ДВ бр. 8 от 2011 г.) се предостави на 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

След прехвърлянето на ЦЛОЗЗПФ в структурата на БАБХ, 
лабораториите в страната, които се намират най-вече в лицензираните 
публични складове за зърно и регистрираните зърнохранилища, 
останаха без методическо ръководство, като по този начин се прекрати 
контрола на извършваните от тях анализи за окачествяване на 
пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица, с цел изготвяне на 
информация за качеството на зърното, и организирането на 
междулабораторни изпитвания, в които основна роля играе ЦЛОЗЗПФ. 

След преминаването на ЦЛОЗЗПФ към НСЗ ще се поднови 
членството в GAFTA, Международната асоциация на търговците на 
зърно, което беше преустановено. По този начин ще се продължи 
наложилата се практика за извършване на междулабораторни 
изпитвания за анализ на зърно между двете организации. 

България ще утвърди ЦЛОЗЗПФ като референтна лаборатория за 
контрол на зърното и зърнените продукти, с което ще се осигури 
защита на българските износители в страните на Европейския съюз. 

 
В заключителна разпоредба се регламентира изменение в чл. 2, 

ал. 3 от Закона за храните. Съгласно действащата уредба зърното в 
необработен и/или непреработен вид, съхранявано в зърнобазите се 
счита за храна. Предвид горното собствениците на складове се 
принуждават да ги регистрират освен по Закона за съхранение и 
търговия със зърно и по Закона за храните. Този двоен регистрационен 



режим създава допълнителни и ненужни административни тежести. В 
същото време фуражите попадат в групата на продуктите, които не са 
храна по смисъла на Закона за храните.  

С предлаганото изменение се предвижда зърното в необработен 
и/или непреработен вид да не се счита за храна по смисъла на Закона за 
храните. По този начин ще отпадне необходимостта от регистрация на 
складовете за съхранение на зърно по Закона за храните и ще се 
избегне двойния регистрационен режим и дублирането на контрола, 
като ще се прилага само режимът по Закона за съхранение и търговия 
със зърно. 
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