НАРЕДБА № 20 ОТ 23 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЧИСТОПОРОДНИ ОВЦЕ И КОЗИ ЗА РАЗПЛОД
В сила от 06.07.2010 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2010г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. контрола на продуктивните качества и определянето на развъдна стойност на чистопородни овце и кози, наричани по-нататък "животни";
2. условията за използване на мъжките разплодници за естествено покриване и изкуствено осеменяване;
3. условията и реда за вписване на животните по т. 1 в родословните книги и реда за воденето им от развъдните организации;
4. условията и реда за издаване на зоотехнически сертификати за животните по т. 1 и за спермата, яйцеклетките и ембрионите от тях;
5. предлагането на пазара на животните по т. 1, както и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях.


Чл. 2. (1) Развъдната дейност в животновъдството по чл. 1, т. 2 се извършва от развъдни организации.
(2) Не може да се забранява и ограничава издаването на разрешение за дейност на развъдни организации, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 29 и 29а от Закона за животновъдството.
(3) Развъдните организации представят в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) описание на методите за извършване на контрола на продуктивните качества, описание на вида продуктивност, статистическия метод за анализ и използваните генетични параметри за всеки оценяван показател и друга информация, свързана с дейностите по селекция и репродукция.
(4) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството упражнява контрол върху дейността на развъдните организации и развъдната дейност.
(5) Всички породи в България формират генетичните ресурси в животновъдството.
1. Породите овце и кози се класифицират, както следва:
а) местни;
б) локално адаптирани и новосъздадени;
в) трансгранични;
г) интродуцирани;
д) синтетични популации.
2. В зависимост от рисковия статус местните и локално адаптираните породи селскостопански животни се класифицират, както следва:
а) изчезнали породи;
б) изчезващи породи;
в) застрашени от изчезване;
г) незастрашени от изчезване.
(6) Най-ценната в развъдно отношение част от всяка порода формира нейния генофонд, а съвкупността от генофонда на всички породи формира Националния генофонд. Националният генофонд се структурира по видове и породи селскостопански животни.
(7) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството поддържа регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от Националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните.
(8) Министерство на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия и на официалните органи на държавите членки на Европейския съюз регистъра по чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ).

Раздел II.
Контрол на продуктивните качества
Чл. 3. Контролът на продуктивните качества на животните включва следните признаци:
1. репродуктивна способност (плодовитост);
2. живо тегло;
3. екстериор;
4. млечност;
5. месодайност;
6. вълнодайност.


Чл. 4. (1) При определянето на репродуктивна способност се отчитат:
1. броят и полът на родените приплоди;
2. броят на абортиралите животни и мъртвородените агнета и ярета.
(2) Живото тегло се контролира:
1. при раждане и отбиване на агнетата от месодайните породи;
2. при отбиване и на 1,5-годишна възраст при останалите породи.
(3) При преценката по екстериор се отчитат:
1. типичността на породата;
2. хармоничността на телосложението;
3. степента на развитие;
4. степента на угоеност;
5. наличието на съществени дефекти.


Чл. 5. (1) Показателят млечност се определя чрез измерване на количеството мляко в литри, издоено през дойния период на животните, съгласно методите, посочени в номенклатурата на Международния комитет за контрол на животните (ICAR).
(2) Независимо от избрания метод по ал. 1 при осъществяването на контрола на продуктивните качества по показателя млечност се спазват следните правила:
1. контролират се овце или кози с минимум 200 грама или 200 милилитра дневна млечност;
2. точността на измерване е 40 грама (милилитра) при овцете и 20 грама (милилитра) при козите;
3. количеството мляко се измерва чрез тегловни (грамове) или обемни (милилитри) мерни единици; превръщането на милилитрите в грамове се извършва чрез умножаване с 1,032 (конвергиращ фактор), съответстващ на нормалната плътност на овчето мляко, и 1,028 конвергиращ фактор, съответстващ на нормалната плътност на козето мляко;
4. първият контролен ден за стадото овце е между 4-тия и 15-ия ден след започването на доенето, а за отделните животни - не по-късно от 52 дни след отбиването;
5. първият контролен ден за козите без бозаен период е до 10 дни след окозването, а при наличие на бозаен период - след 40 дни от окозването;
6. допустимият интервал между две последователни контроли за определяне на показателя млечност е 70 дни при овцете и до 75 дни при козите; при наличие на карантина, изолация или възбрана в района, наложени от органите на Националната ветеринарномедицинска служба, допустимият интервал е до 100 дни при козите;
7. минималният брой на контролите за определяне на показателя млечност и методът за изчисляване на млечността се определя за всяка порода овце и кози, съобразен с развъдната програма, чрез определяне на стандартна продължителност на бозайния и дойния период, които да са близки до средната продължителност на бозаене и доене за дадената порода.
(3) Развъдните организации могат да решат при контролирането на млечността да бъдат включени и качествените показатели на млякото, което трябва да е отразено в развъдните им програми.
Контролът на качествените показатели на млякото, както и анализирането и изчисляването на резултатите от контрола се извършват в съответствие с методите, посочени в номенклатурата на ICAR.
(4) Развъдните организации определят вида на уредите за измерване на количествените и качествените показатели на млякото и периодично, но не по-рядко от един път на 4 месеца ги сверяват за точност със стандартите, одобрени от ICAR.
(5) Развъдните организации не са длъжни да контролират показателя млечност по отношение на животните от вълнодайните и месодайните породи.


Чл. 6. (1) Месодайността се определя в развъдните ферми, стопанства и кланици.
(2) При определянето на показателя месодайност се контролират:
1. развитието на мускулатурата;
2. степента на угоеност;
3. среднодневният прираст;
4. усвояването на фуражите;
5. кланичният анализ.
(3) Развъдните организации определят начините за контролиране на показателите по ал. 2 съобразно изискванията на ICAR.
(4) Развъдните организации не са длъжни да контролират показателя месодайност по отношение на животните от вълнодайните и млечните породи.


Чл. 7. (1) При определяне на показателя вълнодайност се контролират:
1. количеството на непрана вълна при мъжките разплодни животни на 6 месеца и на 18 месеца и при женските разплодни животни на 18 месеца;
2. дължината на вълната на 18 месеца;
3. количеството на прана вълна на 18 месеца (лабораторно);
4. нежността на вълната на 18 месеца окомерно, а при кочлетата и лабораторно (дебелина в микрони).
(2) Развъдните организации не са длъжни да контролират показателя вълнодайност по отношение на животните от млечните и месодайните породи.


Чл. 8. (1) Развъдната организация упълномощава специалисти със средно образование - специалност "Животновъдство", или специалисти-зооинженери за контрол на показателите по чл. 4, 5,6 и 7. Кланичният анализ се извършва от класификатори на кланични трупове.
(2) Получените данни за показателите по чл. 4, 5,6 и 7 се изпращат в развъдните организации от лицата по ал. 1 за обобщаване и анализ.

Раздел III.
Определяне на развъдната стойност
Чл. 9. (1) Развъдната стойност на животните за разплод се определя от специалисти-зооинженери.
(2) Лицата по ал. 1 определят развъдната стойност на всички контролирани животни за разплод от дадена порода в съответствие с развъдната програма на развъдната организация.
(3) Развъдната стойност на животното се определя въз основа на установените показатели за собствената продуктивност и/или за продуктивността на неговите родственици.
(4) При определяне на развъдната стойност на животните по отделните показатели се използват статистически методи, приети от ICAR.
(5) Развъдните стойности по отделните признаци участват в селекционни индекси в съответствие с развъдната програма на развъдната организация.


Чл. 10. Развъдните организации ежегодно публикуват данните за развъдната стойност на животните с описание на използваните методи за оценка в издаваните от тях каталози и бюлетини.

Раздел IV.
Условия за използване на животните, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях за разплод
Чл. 11. (1) За разплод се използват кочове и пръчове, включени в регистър на мъжките разплодни животни и получили национален идентификационен номер.
(2) За естествено покриване се използват кочове и пръчове, които:
1. са идентифицирани съгласно идентификационната система за нуждите на развъдната дейност;
2. са вписани в родословната книга или зоотехническия регистър.
(3) За изкуствено осеменяване се използват кочове и пръчове, които отговарят на изискванията по ал. 1, имат доказан произход чрез кръвен или ДНК тест и на които е определена развъдната стойност по реда на раздел трети.


Чл. 12. Искане за използване на кочове и пръчове по чл. 11, ал. 2 могат да правят само центрове за изкуствено осеменяване, одобрени и регистрирани от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).


Чл. 13. Получаването, обработката и съхранението на сперма се извършва в центрове за изкуствено осеменяване, одобрени и регистрирани от НВМС съгласно ЗВМД, при наличие на следните изисквания:
1. кочове и пръчове, от които се получава спермата, да отговарят на изискванията на чл. 11;
2. спермата да е идентифицирана;
3. спермата да се придружава от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 14. Яйцеклетки и ембриони се получават в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от НВМС съгласно ЗВМД, при наличие на следните изисквания:
1. да произхождат от чистопородни животни, които са вписани в родословна книга;
2. да са идентифицирани;
3. да бъдат придружени от зоотехнически сертификат и ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗВМД.

Раздел V.
Условия и ред за вписване в родословните книги. Ред за воденето на родословните книги
Чл. 15. (1) Родословната книга се води от развъдните организации по чл. 2. В родословната книга се вписват чистопородните разплодни животни, за да се удостоверят произходът, продуктивността и генетичната им стойност.
(2) Критериите за вписване в родословната книга на чистопородните разплодни животни са:
1. наличие на идентификация след раждане съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ, бр. L 204 от 11.08.2000 г.);
2. наличие на идентификация за нуждите на развъдната дейност;
3. доказан произход;
4. данни за продуктивността;
5. определена развъдна стойност.


Чл. 16. (1) Родословната книга съдържа главен и допълнителен раздел.
(2) Главният раздел може да съдържа подраздели, в които се вписват животни със сходни продуктивни качества.
(3) За да бъдат вписани в главния раздел на родословната книга, животните трябва да отговарят на критериите, посочени в чл. 28, ал. 1 ЗЖ.
(4) Развъдната организация може да вземе решение за животни в страната или които произхождат от друга държава - членка на ЕС, и притежават специфични характеристики, отличаващи ги от популацията на същата порода, да бъдат вписвани в допълнителния раздел на родословната книга за породата, към която принадлежат, ако отговарят на следните изисквания:
1. да са идентифицирани съгласно правилата за водене на родословната книга на страната на произход;
2. да отговарят на характеристиките на породата, определени в развъдната програма на страната на произход;
3. да имат минимума качества, необходими за осъществяване на развъдната програма.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 при вписването в допълнителния раздел на родословната книга задължително се посочва, че животното принадлежи към съответната порода, но е с неизяснен произход или е в резултат на одобрена от развъдната организация развъдна програма.
(6) Животно от женски пол, чиито майка и майка на майката (ММ) са вписани в допълнителния раздел в съответствие с ал. 4 и чиито баща и баща на бащата (ББ) и баща на майката (БМ) са вписани в главния раздел съгласно ал. 3, е чистопородно разплодно животно и се вписва в главния раздел на родословната книга.


Чл. 17. Развъдната организация назначава специалист-зооинженер, който води родословната книга.


Чл. 18. (1) Развъдната организация не може да откаже вписването в родословната книга на чистопородни разплодни животни, ако те произхождат от друга държава - членка на ЕС, при условие че животните отговарят на изискванията за вписване в родословната книга.
(2) Не може да се забранява и ограничава създаването на родословни книги, при условие че са изпълнени изискванията по чл. 20 и чл. 29, ал. 1 ЗЖ.

Раздел VI.
Условия и ред за издаване на зоотехнически сертификати
Чл. 19. (1) Развъдните организации издават:
1. зоотехнически сертификат за животни по чл. 1, т. 1;
2. зоотехнически сертификати за сперма, яйцеклетки и ембриони от животните по чл. 1, т. 1.
(2) Зоотехническите сертификати по ал. 1 доказват произхода, продуктивните качества и генетичната стойност на животните.


Чл. 20. Зоотехническият сертификат се издава по образец съгласно приложение № 1 и съдържа:
1. издаващ орган;
2. наименование на родословната книга, входящ номер в родословната книга, система за идентификация на животните, идентификационен номер за нуждите на развъдната дейност, номер на ушната марка на животното;
3. дата на раждане, порода и пол на животното;
4. произход на животното, включващ родителите и прародителите;
5. име и адрес на собственика на животните и на лицето, което ги отглежда;
6. резултати от извършването на тестовете на животното, оценка на генетичната му стойност, на родителите и прародителите;
7. дата и място на съставяне;
8. дата на изкуствено осеменяване или естествено покриване на бременните животни;
9. подпис, име и длъжност на лицето, изготвило сертификата.


Чл. 21. Зоотехническият сертификат за сперма от чистопородни разплодни животни се издава при предлагане на пазара по образец съгласно приложение № 2 и съдържа:
1. данните по чл. 19, отнасящи се до животното, което дава спермата;
2. информация, позволяваща идентифициране на спермата, брой на дозите, дата на вземането й, произход на спермата (име и адрес на центъра за съхранение на спермата), предназначение на спермата (име и адрес на получателя), подпис, име и длъжност на лицето, изготвило сертификата.


Чл. 22. (1) Зоотехническият сертификат за ембриони или яйцеклетки от чистопородни разплодни животни се издава при предлагане на пазара по образец съгласно приложение № 3 и съдържа:
1. данните по чл. 19, отнасящи се до животното, от което са получени ембрионите или яйцеклетките;
2. информация, която позволява идентификация на ембрионите или яйцеклетките, брой яйцеклетки или ембриони, дата на събиране на яйцеклетките или на вземането на ембрионите, произход (име и адрес на центъра за трансфер на ембриони и яйцеклетки), предназначение (име и адрес на получателя), подпис, име и длъжност на лицето, изготвило сертификата.
(2) Ако има повече от една яйцеклетка или от един ембрион в една пайета, това трябва да бъде отбелязано върху нея.
(3) В случая на ал. 2 всички яйцеклетки и ембриони трябва да имат един и същ произход.


Чл. 23. (1) Всяка развъдна организация издава за всяко чистопородно разплодно животно от вида "овце" и "кози", което е включено в развъдната й програма, зоотехнически сертификат в срок до 10 дни от вписването на животното.
(2) В случаите, в които фермерите участват в схеми и програми за подпомагане развъдните организации, могат да издават групов сертификат за произход.

Раздел VII.
Производство, развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод, сперма, яйцеклетки и ембриони
Чл. 24. (1) Предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод или на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях не може да бъде забранявано или ограничавано на зоотехнически и генеалогични основания освен произтичащите от тази наредба.
(2) Предлагането на пазара на чистопородни овце и кози за разплод, сперма, яйцеклетки и ембриони се осъществява при наличие на:
1. зоотехнически сертификат или сертификат за произход;
2. сертификат за здравословно състояние в съответствие с ветеринарномедицинското законодателство.


Чл. 25. Внасянето от трети страни на чистопородни овце и кози за разплод се извършва, при условие че:
1. животните са вписани в родословна книга на страната износител, която се води от развъдна организация, отговаряща на изискванията по чл. 44а ЗЖ;
2. животните имат зоотехнически сертификат, доказващ произхода и продуктивните им качества;
3. е наличен документ, доказващ, че чистопородните овце и кози ще бъдат вписани в родословна книга, водена в Европейската общност, след изтичането на карантинния период;
4. са спазени изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 - 4 ЗВМД.


Чл. 26. (1) Внасянето на яйцеклетки и ембриони в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. яйцеклетките и ембрионите произхождат от животно, което е вписано в родословна книга на страната износител, която се води от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а ЗЖ;
2. яйцеклетките и ембрионите произхождат от животно, което е било предмет на контрол на продуктивните качества и има определена развъдна стойност;
3. яйцеклетките и ембрионите са придружени от зоотехнически сертификат;
4. спазени са изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 - 4 ЗВМД.
(2) Внасянето на сперма в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. да произхожда от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а ЗЖ;
2. да произхожда от животно, което е било предмет на контрол на продуктивните качества и има определена развъдна стойност;
3. да е придружена от зоотехнически сертификат;
4. спазени са изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 - 4 ЗВМД.
(3) Вносителят организира съхраняването на внесените сперма, яйцеклетки и ембриони при спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 27. (1) Копие от документите по чл. 24, ал. 2, т. 1, чл. 25, т. 1 - 3 и чл. 26, т. 1 - 3, издадени извън територията на Република България, се предоставя на ИАСРЖ.
(2) Контролът на изпълнението на чл. 24, ал. 2, т. 1, чл. 25 т. 1 - 3 и чл. 26, т. 1 - 3 се извършва от ИАСРЖ.
(3) Контролът на изискванията по чл. 24, ал. 2, т. 2, чл. 25, т. 4 и чл. 26, ал. 1, т. 4 се извършва от НВМС.


Чл. 28. Износът на чистопородни овце и кози от изчезващи и застрашени от изчезване породи се извършва съгласно изискванията на чл. 212 ЗВМД и разрешение от ИАСРЖ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Чистопородни разплодни овце и кози" са всички контролирани разплодни животни, чиито родители, прародители и самите те са вписани в родословната книга на съответната порода и които отговарят на изискванията да бъдат регистрирани в родословната книга.
2. "Родословна книга" е всяка книга, регистър или електронен носител, която се води от развъдна организация, получила разрешение за извършване на развъдна дейност със селскостопански животни и птици, и съдържа идентификационен номер на животното (наличие на идентификация след раждане съгласно Регламент 1760/2000/ЕС, наличие на идентификация за нуждите на развъдната дейност), дата на раждне, пол, порода, майка и баща на животното, собственик на фермата и населеното място и друга информация в съответствие с развъдната програма на развъдната организация.
3. "Зоотехнически сертификат" е документ за произхода, продуктивността и генетичната стойност на регистрираното животно, който се изисква при предлагането на пазара на селскостопански животни за разплод.
4. "Сертификат за произход" е документ за удостоверяване произхода на животни, определени за развъдни цели, който се издава от развъдна организация и съдържа следната информация: име и печат на развъдната организация, издаваща документа, входящ номер на животното в зоотехническия регистър (индивидуален номер) и идентификационен номер (ветеринарен номер) на животните, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животните, вписани в сертификата, собственика на фермата и населеното място. Сертификат за произход може да бъде издаден както за единични животни, така и за група животни от дадено стадо, включено в развъдна програма.
5. "Порода" е група животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.
6. "Линия" е структурна единица на породата, която носи нейните особености, но има и собствени характерни белези.
7. "Пайета" е единична разфасовка, съдържаща определено количество сперма (доза).
8. "Система за идентификация" е система на белязане и разпознаване на животните съобразно изискванията за всеки вид животни.
9. "Идентификация за нуждите на селекцията" е трайна идентификация (татуиране, тавриране, фотографиране и др.) на животните за нуждите на селекцията с цел тяхното разпознаване.
10. "Продуктивност" е фенотипна, количествена и качествена изява на генетичния потенциал на животните (млечност, месодайност и др.).
11. "Международен комитет за контрол на животните (ICAR)" е световна организация за стандартизация на контрола и развитие на животновъдството, която изготвя и публикува правила и стандарти за измерване на икономически важните признаци и показатели за развитие на животновъдството.
12. "Селекционен индекс" е обобщената оценка по избрани селекционни признаци.
13. "Доен период" е периодът от отбиването на агнетата или яретата до пресушаването на овцете.
14. "Собствена продуктивност" е стопанската продукция (приплоди, мляко, вълна и др.), получена от индивида за определен период.
15. "Странични родственици" са родствениците на индивида, с които той има общи гени, но не произлиза от тях.
16. "Качествени показатели на млякото" са процентът мастни вещества, процентът протеин, процентът сухо вещество.
17. "Степен на угоеност" е отложените подкожни тлъстини, отнесени към големината на тялото.
18. "Кланичен анализ" е анализ на количествените и качествените показатели на трупа по определена методика.
19. "Развъдна организация" е организация или сдружение на животновъди, получили разрешение за дейност по реда на чл. 29 - 29б и водещи родословната книга или зоотехническия регистър за дадена порода селскостопански животни.
20. "Екстериор" е комплекс от външни форми на тялото, характерни за съответната порода, линия или хибрид животни.
21. "Контрол на продуктивните качества" е процедура за определяне на величината на показателите, характеризиращи дадени продуктивни признаци на едно животно при определени условия на отглеждане.


§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на чл. 5 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ, L 219/40 от 14 август 2008 г.), Директива 89/361 ЕИО на Съвета от 30 май 1989 г. относно чистопородни животни за разплод от рода овце и кози, Директива 94/28 ЕИО от 23 юни 1994 г. относно определяне на принципните зоотехнически изисквания и изискванията за родословие, които се прилагат при внос от трети страни на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (ОВ, L 153 от 6 юни 1989 г.), Директива на Съвета 90/257 относно допускането за отглеждане на чистопородни животни от рода на дребния рогат добитък и употребата на тяхната сперма, яйцеклетки и ембриони, Директива 91/174 за условията в областта на селекцията при реализацията на чистопородни животни и за изменение на директиви 89/361/ЕИО и 90/425/ЕИО (91/174/ЕИО).

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за животновъдството.


§ 4. Наредбата отменя Наредба № 12 от 2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.).


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 6. В Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни (ДВ, бр. 66 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В заглавието на наредбата думите "дейностите по селекция и репродукция" се заменят с "развъдна дейност".
2. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите "селекция и репродукция" се заменят с "развъдна дейност";
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) Министерството на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия и на официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, регистъра по чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ)."
3. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
"(4) Министерството на земеделието и храните уведомява предварително официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и обществеността за случаите по ал. 3."
4. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
"(2) За да получат средствата по ал. 1, развъдните организации изготвят критерии за преразпределението им в 3-месечен срок от влизане в сила на наредбата. Критериите се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните и се съобщават на официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и на обществеността."
5. В раздел "Заключителни разпоредби" се правят следните изменения:
а) § 2 се изменя така:
"§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива на Съвета 90/427 относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността (ОВ, L 224 от 18 август 1990 г.), Директива на Съвета 90/428 относно търговията с еднокопитни животни, предназначени за състезания, и определянето на условията за участие в тези състезания (ОВ, L 224 от 18 август 1990 г.) и чл. 8 и 9 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ, L 219/40 от 14 август 2008 г.).";
б) в § 3 думите "чл. 8, ал. 6" се заменят с "чл. 8, ал. 8".


Приложение № 1 към чл. 20


Зоотехнически сертификат за чистопородни разплодни животни от вида "овце" и "кози"
 
1. Издаващ орган: .......................................................................................................................................
Наименование на родословната книга: ......................................................................................................................
Входящ номер в родословната книга: ......................................................................................................................
Система за идентификация (например висящ етикет, татуировка, ушна марка, микрочип, съгласно изискванията на Регламент 21/2004 от 17.09.2003 г.): ........................................................................
Идентификационен номер: .................................................................................................................................
Име на животното (не е задължителен елемент): ..................................................................................................
Дата на раждане: ......... Порода: .............. Пол: ..............................................................................................
Име и адрес на собственика: ...........................................................................................................................
Име и адрес на животновъда: .............................................................................................................................
Родословие:
Баща - Б
Баща на
Майка на
 
бащата - ББ
бащата - МБ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Майка - М
Баща на
Майка на
 
майката - БМ
майката - ММ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
2. Всички налични резултати от тестовете за контрол на продуктивните качества и от оценката на развъдната стойност на самото животно и на неговите родители и прародители.
3. За бременните животни:
Дата на изкуствено осеменяване: ..........................................................................................................................
Дата на естествено покриване: ........................................................................................................................
Идентификация на коча (пръча): ..........................................................................................................................
Съставен в ...........................................................................................................................................
на ...................................................................................................................................................
................ 
(подпис)
...................................................................................................................................................
(име с главни букви и длъжност на лицето, изготвило сертификата)
 


Приложение № 2 към чл. 21


Зоотехнически сертификат за сперма от чистопородни разплодни животни от вида "овце" и "кози"
 
А. Данни за коча (пръча) донор:
Издаващ орган: ..........................................................................................................................................
Наименование на родословната книга: ......................................................................................................................
Входящ номер в родословната книга: ......................................................................................................................
Система за идентификация (маркировка, татуировка, тавриране, ушна марка, картичка информация): ...........................................................................
Идентификационен номер на животното донор: .................................................................................................
Име на животното (не е задължителен елемент): ..................................................................................................
Дата на раждане: ......................... Порода: ..................................................................................................
Име и адрес на животновъда: .............................................................................................................................
Име и адрес на собственика: ...........................................................................................................................
Родословие:
Баща - Б
Баща на
Майка на
 
бащата - ББ
бащата - МБ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Майка - М
Баща на
Майка на
 
майката - БМ
майката - ММ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Актуализираните резултати от тестовете на продуктивността и резултатите от оценката на развъдната стойност на животното, както и на неговите родители и прародители.
Съставен в ............................................................................................................................................
на ...............................................................................................................................................
................. 
(подпис)
...................................................................................................................................................
(име с главни букви и длъжност на подписващото лице)
 
Б. Данни за спермата:
Система за идентификация на спермата (цвят, номер): .................................................................................
I. Идентификация: .....................................................................................................................................
Брой
Дата (дати)
Идентификация
Порода
дози
на
на животното
 
 
вземането
донор
 
 
им
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Произход на спермата ................................................................................................................................
Име и адрес на центъра (центровете) за съхранение на сперма: ..................................................................
Местоназначение на спермата: ............................................................................................................................
Име и адрес на получателя: ...............................................................................................................................
Съставен в ............................................................................................................................................
на ....................................................................................................................................................
................. 
(подпис)
.....................................................................................................................................................
(име с главни букви и длъжност на лицето, изготвило сертификата)
 


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1


Зоотехнически сертификат за ембриони или яйцеклетки от чистопородни разплодни животни от вида "овце" и "кози"
 
А. Данни за коча (пръча) донор:
Издаващ орган: .......................................................................................................................................
Наименование на родословната книга: .....................................................................................................................
Входящ номер в родословната книга: .....................................................................................................................
Система за идентификация (маркировка, татуировка, тавриране, ушна марка, картичка информация):
....................................................................................................................................................
Име на животното (не е задължителен елемент):
...................................................................................................................................................
Дата на раждане: ................... Порода: ............................................................................................................
Име и адрес на животновъда: .............................................................................................................................
Име и адрес на собственика: .............................................................................................................................
Родословие:
Баща - Б
Баща на
Майка на
 
бащата - ББ
бащата - МБ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Майка - М
Баща на
Майка на
 
майката - БМ
майката - ММ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Кръвна група: .......................................................................................................................................
Актуализираните резултати от тестовете на продуктивността и резултатите от оценката на развъдната стойност на животното, както и на неговите родители и прародители.
Б. Данни за овца (коза) донор:
Име на развъдната асоциация: .............................................................................................................................
Наименование на родословната книга: ......................................................................................................................
Входящ номер в родословната книга: ......................................................................................................................
Система за идентификация (маркировка, татуировка, тавриране, ушна марка, картичка информация):
....................................................................................................................................................
Идентификационен номер на животното донор:
....................................................................................................................................................
Име на животното (не е задължителен елемент):
....................................................................................................................................................
Дата на раждане: ........................ Порода: .......................................................................................................
Име и адрес на животновъда: .............................................................................................................................
Име и адрес на собственика: .............................................................................................................................
Родословие:
Баща - Б
Баща на
Майка на
 
бащата - ББ
бащата - МБ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Майка - М
Баща на
Майка на
 
майката - БМ
майката - ММ
Родословна
Родословна
Родословна
книга № ............................................
книга № ............................................
книга № ............................................
Кръвна група: .........................................................................................................................................
Актуализираните резултати от тестовете на продуктивността и резултатите от оценката на развъдната стойност на животното, както и на неговите родители и прародители.
Съставен в ...........................................................................................................................................
на ...............................................................................................................................................
................. 
(подпис)
.....................................................................................................................................................
(име с главни букви и длъжност на подписващото лице)
В. Данни за ембрионите:
Система за идентификация на ембрионите (цвят, номер): .................................................................................
I. Идентификация: .....................................................................................................................................
Брой яйцеклетки в пайета: ................................................................................................................................
Брой
Дата (дати)
Дата (дати)
Идентификация на
Порода
ембриони
на
на
овцата (козата)
 
 
осеменява
събирането
донор и на коча
 
 
нето им
им
(пръча) донор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Произход на ембриона (ембрионите): ....................................................................................................................
Адрес на центъра (центровете) за трансфер на ембриони: ............................................................................
Местоназначение на ембриона (ембрионите): .....................................................................................................
Име и адрес на получателя: .............................................................................................................................
Съставен в ...........................................................................................................................................
на ...................................................................................................................................................
................. 
(подпис)
.....................................................................................................................................................
(име с главни букви и длъжност на лицето, изготвило сертификата)
 


