
 
 

 
 

 

 
 

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 09-592/24.07.2020 г. 

 

 

 

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

производители и одобрен доклад с рег. № 93-3840/24.07.2020 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. , Заповед № РД 09-592/27.06.2018 

г. и Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г., както следва: 

І. Приложение №1 се заменя с Приложение №1 към настоящата заповед. 

ІІ. В Приложение №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: 

1. В ЗИУ 1.1 след думите „азотсъдържащи торове” се допълва „(органични и 

менерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, овощни насаждения, 

ливади и постоянни пасища.” 

2. В ЗИУ 1.5 текстът „(при почви с лек механичен състав, замръзнали, преовлажнени, 

покрити със снежна покривка)” се заменя с „(при почви с лек механичен състав 

(песъчливи почви), замръзнали, изцяло или отчасти покрити със снежна покривка, по 

време на валежи и след това, докато почвата е преовлажнена, естествено преовлажнени 

почви и на наводнени почви (с изключение на оризищата)).” 

3. В ЗИУ 1.6 текстът „Спазване на допълнителните мерки на наклонени терени.” се 

заменя със “Спазване на допълнителните мерки при употреба на азотсъдържащи торове 

(органични и минерални/неорганични) на терени с наклон.”. 

4. В ЗИУ 1.8 след думата „силаж” се допълва „и отпадъчни води от силаж.”. 

5. В ЗИУ 1.9 след думата „минерални” се допълва „/неорганични”. 



6. В раздел ЗИУ 2 се създава раздел ЗИУ 2.16, както следва: 
Изисквания/Стандарти Тежест Степен Продължителн

ост 

ЗИУ 2.16. Забрана за: 

1. Улавяне или убиване на 

диви птици с каквито и да е 

уреди, средства и методи; 

2. Разрушаване, увреждане 

или преместване на гнезда; 

3. Унищожаване или вземане 

на яйца на диви птици, 

включително в случаите, 

когато те са изоставени.* 
 

* Забраните важат за 

земеделски стопанства на 

цялата територия на 

страната. 

 

Много ниска – ограничено до една птица, 

едно гнездо или 1-3 яйца; 

Ниска – ограничено до две птици, две 

гнезда или 4-5 яйца; 

Средна – ограничено до три птици, три 

гнезда или 6-8 яйца; 

Висока – над три птици, три гнезда или 8 

яйца. Ограничено в 

стопанството 

Естествено 

възобновими 

 

7. В ЗИУ 6.1. текстът „Изискване животновъдния обект да е регистриран на основание 

Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменя с „Изискване данните на 

животновъдния обект и идентифицираните животни да са в Интегрираната 

информационна система на БАБХ – ВетИС.” 

8. В ЗИУ 6.4. текстът „Изискване за писмено уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени и закупени животни в рамките 

на 3 дни; за всички умрели животни – незабавно; в срок до 24 часа преди 

транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за 

лична консумация.” се заменя с „Изискване за писмено или по електронен път чрез 

Интегрираната информационна система на БАБХ уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени, закупени, откраднати, убити 

или умрели животни в рамките на 3 дни; в срок до 24 часа преди транспортиране, 

промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за лична консумация.” 

9. В ЗИУ 7.1. текстът „Изискване животновъдния обект да е регистриран на основание 

Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменя с „Изискване данните на 

животновъдния обект и идентифицираните животни да са в Интегрираната 

информационна система на БАБХ – ВетИС.” 

10. В ЗИУ 7.4. текстът „Изискване за писмено уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени и закупени животни в рамките 

на 3 дни; за всички умрели животни – незабавно; в срок до 24 часа преди 

транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за 

лична консумация.” се заменя с „Изискване за писмено или по електронен път чрез 

Интегрираната информационна система на БАБХ уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени, закупени, откраднати, убити 

или умрели животни в рамките на 3 дни; в срок до 24 часа преди транспортиране, 

промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за лична консумация.” 

11. В ЗИУ 8.1. текстът „Изискване животновъдния обект да е регистриран на основание 

Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменя с „Изискване данните на 

животновъдния обект и идентифицираните животни да са в Интегрираната 

информационна система на БАБХ – ВетИС.” 

12. В ЗИУ 8.4. текстът „Изискване за писмено уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени и закупени животни в рамките 

на 3 дни; за всички умрели животни – незабавно; в срок до 24 часа преди 

транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за 



лична консумация.” се заменя с „Изискване за писмено или по електронен път чрез 

Интегрираната информационна система на БАБХ уведомяване на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за всички новородени, закупени, откраднати, убити 

или умрели животни в рамките на 3 дни; в срок до 24 часа преди транспортиране, 

промяна на собствеността или клане на животни, предназначени за лична консумация.” 

13. Навсякъде в текста думата „стадо“ се заменя със „стопанство“. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

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

изпълнение. 

 

 

 

 /П./ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,  

Министър 

 

 


