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СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ 

ПРЕДПРИЕТИ 

ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ХРАНИТЕ 

ПО ВРЕМЕ НА 

ПАНДЕМИЯТА COVID – 19 



С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

за обявяване на извънредно положение в цялата страна

заради COVID-19, Българска агенция по безопасност на

храните (БАБХ) предприе действия в своята

компетентност, като със заповеди на изпълнителния

директор на агенцията бяха разпоредени мерки към бизнес

операторите с храни.
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Мерки към бизнес операторите с храни

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за

обществено хранене с търговски площи на открито;

Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за

обществено хранене и обекти за производство и търговия с храни по

прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с

цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите;

Изискванията и Указанията бяха съгласувани от

Министерството на здравеопазването и публикувани на

сайта на БАБХ.
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Основни дейности на бизнес операторите на храни за
осигуряване провеждането на противоепидемичните мерки:

При установяване на служители с грипоподобни симптоми бизнес
операторите незабавно да предприемат мерки за отстраняването им
от работа и за уведомяване на здравните власти;

Провеждане на обучения на персонала, зает с приготвянето и
сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да
се сведе до минимум възможния риск от разпространение на
COVID-19;

Преразглеждане на разписаните процедури и инструкции в добрите
хигиенни практики на обектите;

Подходящи условия и мерки включващи дезинфектанти (биоциди)
за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни
средства - ръкавици /при необходимост/ и маски;
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 Използваните в обектите биоциди (дезинфектанти) трябва да бъдат
разрешени от министъра на здравеопазването. Биоцидите трябва да бъдат
задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да
бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно
начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер
на издаденото разрешение. Министерство на здравеопазването поддържа
на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има
издадено разрешение за предоставяне на пазара.

 Задължително носене на маски от персонала, обслужващ клиентите, и от
тези приготвящи храните и напитките. Маската и ръкавиците да се
подменят периодично, като е задължително подменянето при нарушаване
на целостта им. Маските се сменят и при овлажняване или видимо
замърсяване;

 При доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като 
част от дейността на операторите на храни, да се сведе до минимум 
възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване 
от персонала на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за 
което персоналът да бъде предварително инструктиран.
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Учестена кратност на провежданата дезинфекция на помещенията за
приготвяне на храни и напитки, на търговските площи, ползвани от
посетители, на оборудването и инвентара и други контактни
повърхности, съобразно извършваните дейности;

 Да се осигурят процедури, които да гарантират, че храните
приготвяни без топлинна обработка (студена кухня) са преминали
през максимално почистване и измиване и са приготвени при условия,
изключващи възможността от замърсяване с причинителя на COVID
19.

Предлагането на храни с предварително излагане (бюфет) и избор на
клиента се допуска, чрез организиране на работните процеси и
процесите на предоставяне на услугата хранене, така че да имат
възможност клиентите да се самообслужват при спазване на
изискванията на дистанция и лични предпазни средства.
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 Въвеждане на система за ефективен контрол относно извършването на
дезинфекционните мероприятия;

 По време на дезинфекцията не допускане наличие на храни върху и
около обработваните повърхности;

 Почистването и дезинфекцията на кухненската посуда след всяка
употреба да се извършва по начин, гарантиращ безопасността ú.
Съхранението им да става при условия, които не допускат замърсяване
с причинителя на COVID-19 (напр. шкафове, самостоятелни
помещения, покривала от непропусклив материал и др.);

 Да се засили контролът за спазване на поточността при доставка на
суровини и храни и движението на персонала по време на работа.
Работниците, които са в контакт с доставчиците, шофьорите,
транспортиращи и доставящи храни, трябва да носят предпазни
средства (лицеви маски/лицеви шлемове и ръкавици) и да са
инструктирани да осъществяват минимален контакт с доставчиците. В
тези случаи задължително да са подсигурени условия и средства за
дезинфекция на ръце.
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За спазване на изискванията заложени в Указанията към
бизнес операторите в сектора на храните във връзка с
COVID-19,се извършват проверки от официалния орган,
които са по официален контрол, а също така и по сигнали,
и жалби на граждани.

От началото на обявеното извънредно положение до
15.10.2020 г., на територията на Република България са
направени общо 19 339 бр. проверки, от които:
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проверки по официален контрол - 19 058 бр. 

проверки по сигнали и жалби на граждани – 281 бр.

За констатираните несъответствия по спазване на

изискванията заложени в Указанията са издадени:

Предписания - 1836 бр. 

АУАН - 49 бр. 
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Съгласно Закона за храните, наложените

санкции на обекти за търговия на дребно и заведения

за обществено хранене са за неспазване на системата

за управление безопасността на храните и добрите

хигиенни практики в които са разписани процедури и

инструкции за спазване на противоепидемични

мерките във връзка с COVID- 19 с цел осигуряване на

максимална защита здравето на гражданите.
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Най-често срещаните несъответствия при осъществявания

официален контрол са:

 Не се спазва предвидената честота на дезинфекция в обекта, както и

нейното документиране;

 Не се представя инструкция за приготвяне на дезинфекционния

разтвор - процентни концентрации;

 Не е поставен дезинфектант на видно място в обекта;

 Персонала е без работно облекло и маски;

 Липсват средства с вирусоцидно действие;

 Не е извършено обучение на персонала, зает с приготвянето и

сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да

се сведе до минимум възможния риск за разпространение на COVID-
19;
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Във връзка с писмо на Върховна административна
прокуратура (ВАП), БАБХ предоставя ежеседмична
информация до ВАП, относно извършените проверки и
предприетите мерки в сектора на храните по прилагане на
противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с
цел осигуряване на максимална защита здравето на
гражданите. Също така БАБХ предоставя информация до
Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ при
МЗХГ, с цел публикуването и в Единен информационен
портал - COVID-19.
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Мерки към служителите на Българска агенция по 

безопасност на храните

Централно управление на БАБХ съвместно със службата по

трудова медицина разработиха:

Програма с мерки, срокове и отговорни лица за

предотвратяване и превенция на риска от COVID-19 и защита

здравето на служителите и работниците;

План за действие в случай, че служител или работник се

разболее по време на работа и има съмнение за COVID-19,

които са утвърдени със Заповед на изпълнителния директор;
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ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

учестен почистващ и дезинфекционен режим на
работните помещения и общите части;

осигурени лични предпазни средства (маски, ръкавици,
гащеризони);

миещи препарати за ръце и еднократни кърпи за
подсушаване;

дезинфектанти в работните помещения и общите части;

дезинфектанти в служебните автомобили;
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С цел предотвратяване и превенция на риска от COVID-19

със Заповед на изпълнителния директор служителите на ЦУ

на БАБХ преминаваха по график на дистанционна форма на

работа в домашна среда.

Действаща Заповед на изпълнителния директор за

дистанционна форма на работа в домашна среда за

служители на ЦУ на БАБХ, които са в рисковите групи.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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