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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА” 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОДИТИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 Г.  

ДО 31.12.2017 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 

 

№ по 

ред 
ОДИТИРАНА 

СТРУКТУРА 
РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ДАТА НА 

ОДИТА 
ЗАПОВЕД 

 2015 г.     

1. 
Българска агенция по 

безопасност на храните 

Централно управление 

Българска агенция по  

безопасност на храните, 

отдел „Контрол на храните“. 

гр. София 20-22.05.2015 г. 

 

№ РД 09-223/01.04.2015 г. 

2. 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр- 

Силистра, отдел „ Контрол 

на храните“, „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

гр. Силистра 27-28.05.2015 г. 

 

 

№ РД 09-223/01.04.2015 г. 

3. 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Пловдив, отдел „ Контрол на 

фуражите“. 

 

гр. Пловдив 

 

24-25.05.2015 г.  

 

№ РД 09-223/01.04.2015 г. 

4.  

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Бургас, отдел „ Граничен 

контрол“ 

 

гр. Бургас 

 

03-05.08.2015 г. 
№ РД 09-223/01.04.2015 г. 
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5. 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Сливен, отдел „Контрол на 

храните“ и отдел 

„Растителна защита“. 

 

гр. Сливен 

 

04-06.11.2015 г. 

№ РД 09-223/01.04.2015 г. 

 2016 г.     

1. 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните- 

София град, отдел 

„Безопасност и качество на 

храните“-лабораторна 

дейност. 

гр. София 

 

 

По обективни причини 

одита не е извършен 

през 2015 г. 

 

 

25-27.05.2016 г. 
№ РД 09-185/08.04.2016 г. 

2. 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Пловдив, отдел „Контрол на 

храните“, отдел „Контрол на 

фуражи“ и „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

 

 

 

 

 

 

гр. Пловдив 

 
 
 

 
06-08.07.2016 г. 

№ РД 09-185/08.04.2016 г. 

3. 

  

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Варна, отдел „Граничен 

контрол“, отдел „Здраве на 

растенията“ и  Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи. 

гр. Варна 

 
 
 
28-30.09.2016 г № РД 09-185/08.04.2016 г. 

4.  

  

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Кърджали, отдел “ Контрол 

на храните“ и  Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи. 

гр. Кърджали 

 

 

 

08-09.12.2016 г. 
№ РД 09-185/08.04.2016 г. 

 2017 г.     
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1. 

 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Русе, отдел „Контрол на 

храните“, „Здравеопазване 

на животните“ и „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

гр. Русе 

 
 
 
 

 
12-14 .06. 2017 г. 
 
 

№ РД 09-380/27.04.2017 г. 

2. 

 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Разград, отдел „Контрол на 

храните“, отдел 

„Здравеопазване на 

животните“ и  „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

гр. Разград 

 
 
 
 
14-16 .06. 2017 г. 
 

 
 

№ РД 09-380/27.04.2017 г. 

3. 

 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Добрич, отдел „Контрол на 

храните“, отдел 

„Здравеопазване на 

животните“ и  „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

гр. Добрич 27-28.11.2017 г. № РД 09-380/27.04.2017 г. 

4. 

 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Варна, отдел „Контрол на 

храните“, отдел 

„Здравеопазване на 

животните“ и  „Система за 

бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

гр. Варна  29-30.11.2017 г. № РД 09-380/27.04.2017 г. 

 

 

5. 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Ямбол, отдел „Здраве на 

растенията“ и „Система за 

 

гр. Ямбол 

 

14-17.11.2017 г.     

 

№ РД 09-380/27.04.2017 г. 
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бързо предупреждение за 

храни и фуражи“. 

6. 

 

 

Българска агенция по 

безопасност на храните 

 

Областна дирекция по 

безопасност на храните, гр. 

Монтана, отдел „Контрол на 

храните“, отдел 

„Здравеопазване на 

животните“. 

 

гр. Монтана 

 

По обективни причини 

одита е извършен в 

началото на 2017 г. 

 

 

 

29-30.03.2017 г. № РД 09-380/27.04.2017 г. 

 


