
 
 

 
 

 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  

 

 

 

З А П О В Е Д 

№  РД 09-811 

гр. София, 09.08.2019 г. 

 

 

На основание чл. 42, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители и одобрен доклад с рег. № 93-5544/09.08.2019 г. 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Изменям т. II от Заповед № РД 09-499/12.07.2016 г. на министъра на 

земеделието и храните, изм. със Заповед № РД 09-557/14.07.2017 г. и Заповед № РД 09-

592/27.06.2018 г., както следва: 

І. В Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. На стр. 3 думите „Плащания по мерки от Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014-2018г., в съответствие с чл. 

46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/ (OB L 347, 20 декември 2013г.) : 

1) Преструктуриране и конверсия на лозя; 

2) Събиране на реколтата на зелено.“ 

се заменят с „Плащания по мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на 

реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор в България 2014-2018г. и мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-

2023г., в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите 

на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/ (OB L 347, 20 декември 2013г.)“; 



2. В Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 6 на стр. 23 в т. 1 числото  

„30“ се заменя със „7“; 

3. В ЗИУ 7 на стр. 25 и 26 се правят следните изменения и допълнения: 

а) В т. 1 числото „30“ се заменя със „7“; 

б) Точка 6 се изменя така: 

“Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят 

идентифициране на говедата и биволите в тях с пълен комплект идентификационни 

средства, одобрени от БАБХ с еднакъв идентификационен номер. 

Приложими са по избор на стопаните един от следните комплекти идентификатори:  

- две ушни марки; 

- ушна марка и електронна ушна марка; 

- две ушни марки и търбушен болус. 

Собственикът или ползвателят на животновъдния обект трябва да осигури 

идентификацията на говедата и биволите до 20-ия ден след тяхното раждане, но при 

всички случаи преди животните да са напуснали животновъдния обект, в който са 

родени.  

В случай на загубване или невъзможност идентификационно средство да бъде 

разчетено в срок от 7 календарни дни собственикът или ползвателят на животновъдния 

обект е длъжен да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за 

необходимостта от заместващо идентификационно средство, както и да го уведоми за 

номера на падналото или нечетимо идентификационно средство.  

Забранено е отстраняването на идентификационно средство без разрешение от БАБХ. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с ЕРД трябва да осигурят и 

съхраняват за всяко животно ветеринарномедицински паспорт. Паспортът се издава от 

официалния ветеринарен лекар на  общината, на чиято територия се намира 

животновъдният обект чрез Информационната система на БАБХ – ВетИС до 20 дни от 

раждането на животното или постъпването му в обекта при внос от трети страни или 

при вътрешнообщностна търговия. Собствениците или ползвателите на животновъдни 

обекти с ЕРД са длъжни да върнат в ОДБХ ветеринарномедицинският паспорт, 

придружаващ животното при внос от трета страна или доставено при 

вътрешнообщностна търговия и да поискат издаването на нов ветеринарномедицински 

паспорт от информационната система на БАБХ – ВетИС. Всеки собственик или 

ползвател на животновъден обект е длъжен да представи на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект паспорта на придобитото животно за попълване на 

данните в него. В случай на смърт или заклани за лична консумация едри преживни 

животни паспортът се връща от собственика с протокол на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект в срок от 7 дни от събитието. В случай на износ на 

животно за трета страна, паспортът се предава на ветеринарния лекар на граничния 

инспекционен пункт.  

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни при получаване 

на ЕРД при вътрешнообщностна търговия да запазят идентификационните средства на 

животните, поставени в страната по произход и да не ги идентифицират с нови 

идентификационни средства. В информационната система на БАБХ – ВетИС се 

въвеждат номерата на идентификационните средства, с които животните са 

пристигнали. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят 

идентифициране в стопанството по местоназначение на всяко животно, внесено от 

трета страна с пълен комплект идентификационни средства, одобрени от БАБХ в срок 

до 20 дни след проверката на граничния инспекционен пункт, но при всички случаи 



преди напускането на стопанството по местоназначение. Първоначалната 

идентификация, извършена от третата страна се запазва и се вписва в 

Информационната система на БАБХ – ВетИС, както и в регистъра но животновъдния 

обект заедно с новата. 

Не се извършва нова идентификация на животните в случаите на внос на ЕРД 

предназначени за клане в рамките на 20 дни от преминаване на проверките на 

граничния инспекционен пункт.”  

 

4. В ЗИУ 8 на стр. 26, 27 и 28 се правят следните изменения и допълнения: 

а) В т. 1 числото  „30“ се заменя със „7“; 

б) Точка 6 се изменя така: 

“Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят 

идентифициране на овцете и козите в тях в срок до 6 месеца от тяхното раждане, но при 

всички случаи преди да са напуснали животновъдния обект, в който са родени.  

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят 

идентифициране на овцете и козите с идентификационни средства, одобрени от БАБХ. 

Животните, родени след 31.12.2009 г. се идентифицират с пълен комплект 

идентификационни средства, като се прилага по избор на стопаните един от следните 

комплекти идентификатори:  

- ушна марка и електронна ушна марка; 

- ушна марка и търбушен болус. 

С една ушна марка е разрешено да се идентифицират единствено ДПЖ, предназначени 

за клане в месодобивни предприятия на територията на страната преди навършване на 

12 месечна възраст и които не са предназначени нито за вътрешнообщностна търговия, 

нито за износ за трети страни. Животни над 12 месечна възраст или предназначени за 

вътрешнообщностна търговия или за износ за трети страни трябва да бъдат 

идентифицирани с пълен комплект идентификационни средства, одобрени от БАБХ. 

В случай на загубване или невъзможност идентификационното средство да бъде 

разчетено в срок от 7 календарни дни собственикът или ползвателят на животновъдния 

обект е длъжен да уведоми ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за 

нуждата от заместващо идентификационно средство, както и да го уведоми за номера 

на падналото или нечетимо идентификационно средство.  

Забранено е отстраняването на идентификационно средство без разрешение от БАБХ. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни при получаване 

на овце и/или кози при вътрешнообщностна търговия да запазят идентификацията на 

животните, извършена в страната по произход. В регистъра на животновъдния обект и 

в информационната система на БАБХ – ВетИС се записва идентификационният  номер 

на страната на произход.  

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят 

идентифициране с идентификационни средства в стопанството по местоназначение на 

всяко животно, внесено от трета страна в срок до 14 дни след проверката на граничния 

инспекционен пункт, но при всички случаи преди напускането на стопанството по 

местоназначение. Първоначалната идентификация, извършена от третата страна и 

поставените идентификационни средства се вписват в Информационната система на 

БАБХ – ВетИС и в регистъра на животновъдния обект, а идентификационните средства 

на страната на произход се запазват. 



Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да запазят 

идентификационните средства на страната на произход на овцете и/или козите, внесени 

от трета страна и предназначени директно за клане до 5 работни дни от преминаване на 

проверките на граничния инспекционен пункт. Те не се идентифицират с нови 

идентификационни средства.” 

ІІ. В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. На стр. 3 и 4 думите „Плащания по мерки от Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014-2018г., в съответствие с чл. 

46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/ (OB L 347, 20 декември 2013г.) : 

1)  Преструктуриране и конверсия на лозя; 

2) Събиране на реколтата на зелено.“ 

се заменят с „Плащания по мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на 

реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор в България 2014-2018г. и мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-

2023г., в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите 

на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/ (OB L 347, 20 декември 2013г.).“  

2. В таблицата по т. II. Показатели при извършване на проверки за спазване на 

стандартите и изискванията на кръстосаното съответствие се правят следните 

изменения и допълнения: 

а) В раздел ЗИУ 2 се създават раздели ЗИУ 2.12, ЗИУ 2.13, ЗИУ 2.14 и ЗИУ 2.15, 

както следва: 

 
Изисквания/Стандарти Тежест Степен Продължителн

ост 

ЗИУ 2.12. НАТУРА зона за 

птиците (забрани от плана за 

управление): 

Забрана за унищожаване на 

естествената крайречна 

растителност.* 

  

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Ниска – установено унищожаване на 

отделни участъци от естествената 

крайречна растителност граничеща със 

земеделски парцел от стопанството; 

Средна – установено цялостно 

унищожаване на естествената крайречна 

растителност граничеща със земеделски 

парцел от стопанството. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 2.13. НАТУРА зона за 

птиците (забрани от плана за 

управление): 

Забрана за косене на ливади и 

пасища в периода от 15 март 

до 15 юли.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери). 

Установено косене на ливади и пасища 

в периода от 15 март до 15 юли на 

площ: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно 

затревените площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 



затревените в защитената зона. 

ЗИУ 2.14. НАТУРА зона за 

птиците (забрани от плана за 

управление): 

Забрана за ползване на 

родентициди.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено използване на родентициди 

върху площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от земеделските площи 

в защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 2.15. НАТУРА зона за 

птиците (забрани от плана за 

управление): 

Забрана за използване на 

неселективни пестициди.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено използване на 

неселективни пестициди върху площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от 

земеделските площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от земеделските площи 

в защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

 

 

б) Раздел ЗИУ 3 се изменя така: 

 

ЗИУ/ДЗЕС Изисквания/Стандарти Тежест Степен Продължите

лност 

ЗИУ 3 – 

Опазване на 

естествените 

местообитан

ия на дивата 

флора и 

фауна 

(предишно 

ЗИУ5) 

ЗИУ 3.1. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за използване на 

продукти за растителна 

защита в селското 

стопанство.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено използване на 

продукти за растителна 

защита върху площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от земеделските площи в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от 

земеделските площи в 

защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 3.2. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за промяна на начина 

на трайно ползване, 

разораване, залесяване и 

превръщане в трайни 

насаждения на постоянно 

затревени площи.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери). 

Установена промяна на 

начина на трайно ползване с 

размер: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от постоянно затревените 

площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно 

затревените площи в 

защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 



ЗИУ 3.3. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за употреба на 

минерални торове, продукти 

за растителна защита и 

биоциди в постоянно 

затревени площи, освен 

разрешените за биологично 

производство и при 

каламитет, епифитотия, 

епизоотия или епидемия.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери). 

Установено използване на 

минерални торове и/или 

продукти за растителна 

защита и/или биоциди върху 

площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от постоянно затревените 

площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно 

затревените площи  в 

защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 3.4. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за промяна 

предназначението на 

земеделски земи.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установена промяна на 

предназначението на 

земеделски земи с размер: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от земеделските площи в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от 

земеделските площи в 

защитената зона. 

 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

ЗИУ 3.5. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за премахване на 

характеристики на 

ландшафта (синори, жизнени 

единични и групи дървета, 

защитни горски пояси, 

каменни огради и живи 

плетове) при ползването на 

земеделските земи като 

такива;* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Много ниска - премахване от 1 

до 3 жизнени единични 

дървета; 

Ниска - премахване от 1 до 3 

характеристики на ландшафта 

(синор, група дървета, защитни 

горски пояси, каменни огради и 

живи плетове); 

Средна - премахване от 4 до 6 

характеристики на ландшафта 

(синор, група дървета, защитни 

горски пояси, каменни огради и 

живи плетове); 

Висока - премахване над 7 

характеристики на ландшафта 

(синор, група дървета, защитни 

горски пояси, каменни огради и 

живи плетове). 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 3.6. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за употреба на 

минерални торове в 

постоянно затревени площи.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери). 

Установено използване на 

минерални торове върху 

площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

постоянно затревените площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 



от постоянно затревените 

площи в защитената зона; 

Висока - над 2 ха от постоянно 

затревените площи  в 

защитената зона. 

ЗИУ 3.7. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за използване на 

органични утайки от 

промишлени и други води и 

битови отпадъци за внасяне в 

земеделските земи без 

разрешение от 

специализираните органи на 

Министерството на 

земеделието, храните и 

горите.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено използване на 

органични утайки върху 

площ: 

 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от земеделските площи в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от 

земеделските площи  в 

защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

ЗИУ 3.8. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за разораване, 

залесяване и създаване на 

трайни насаждения, плодови 

и зеленчукови култури, 

зърнено-бобови култури, 

листностъблени зеленчукови 

култури, кореноплодни 

зеленчукови култури, 

луковични зеленчукови 

култури, маслодайни 

култури, влакнодайни 

култури, етеричномаслени 

култури, едногодишни или 

многогодишни фуражни 

култури на територията 

определена с координатен 

регистър на 

разпространението на 

природно местообитание 

62C0 * Понто-Сарматски 

степи. 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено разораване и/или 

залесяване и/или създаване 

на трайни насаждения и/или 

отглеждане на земеделски 

култури с размер: 

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от 

земеделските площи в 

защитената зона; 

Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. 

от земеделските площи в 

защитената зона; 

Висока - над 2 ха от 

земеделските площи  в 

защитената зона. 

Ограничено в 

стопанството 

Да се 

коригира 

 

в)  Навсякъде в текста думите „4 или повече“ се заменят с „4“; 

3. На стр. 46 и 47 думите „Плащания по мерки от Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014-2018г., в съответствие с чл. 

46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013: 

1. Преструктуриране и конверсия на лозя; 

2. Събиране на реколтата на зелено.“ 



се заменят с „Плащания по мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на 

реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор в България 2014-2018г. и мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-

2023г., в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013.“  

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение 

и изпълнение. 

 

МИНИСТЪР: /П/ 

       ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  

 

 


