
 
 

 
 

 

 
 

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  

 

 

З А П О В Е Д 

РД 09-804/11.07.2022 г. 

 

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

производители и одобрен доклад с рег. № 93-3785/11.07.2022 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., Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г., Заповед № РД 09-592/24.07.2020 

г. и Заповед № РД 09-683/07.07.2021 г., както следва: 

I. В приложение № 1 „Ръководство за прилагане на законоустановените 

изисквания за управление“: 

1. В част „Кръстосано съответствие – определение и базови принципи“ думите 

„министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на 

земеделието“, а „Министерство на земеделието и храните (МЗХ)“ с „Министерство на 

земеделието“. 

2. В т. II „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 2 – опазване на 

дивите птици: 

а) текстът „Когато защитената зона за опазване на дивите птици съвпада изцяло 

или частично със защитена територия съгласно Закона за защитените територии и в 

заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и ограничения, 

земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване на защитената 

територия.“ се заменя с „Когато защитената зона за опазване на дивите птици съвпада 

изцяло или частично със защитена територия, съгласно Закона за защитените 

територии, земеделският стопанин спазва режима и нормите определени със заповедите 

за обявяване и плановете за управление на защитената зона и защитената територия, 



както и разпоредбите на Закона за защитените територии и Закона за биологичното 

разнообразие, при спазване на по-строгата защита (по-строгите режими).“; 

б) в параграф втори се създава т. 5: „5. задържането на птици.“ и 

в) след думите „Закона за лова и опазване на дивеча“ се добавят „и Правилника 

за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча“. 

3. В т. III „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 3 – опазване на 

местообитанията изречение второ се изменя така: „Когато защитената зона за опазване 

на природните местообитания съвпада изцяло или частично със защитена територия 

съгласно Закона за защитените територии, земеделският стопанин спазва режима и 

нормите, определени със заповедите за обявяване и плановете за управление на 

защитената зона и защитената територия, както и разпоредбите на Закона за 

защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, при спазване на по-

строгата защита (по-строгите режими).“. 

4. В т. IV „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 4 – 

законодателство за храните и фуражите“ думите „карантинни периоди“ се заменят с 

„карентни срокове“, а „карантинен период“ с „карентен срок“. 

5. В т. V „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 5 – ограничения при 

употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на 

бета-агонисти в животновъдството“: 

а) думите „ветеринарномедицински продукт“ се заменят с „ветеринарен 

лекарствен продукт“, а „ветеринарномедицински продукти“ с „ветеринарни 

лекарствени продукти“; 

б) в параграф четвърти след „третиране на животните“ думата „по“ се заличава; 

в) в параграф четвърти думите 

„а) вида на третирането; 

б) наименованието и срока на годност на приложения 

ветеринарномедицински продукт; 

в) датата на третирането; 

г) идентификационния номер на третирано животно.“ 

се заменят с  

„а) датата на третирането; 

б) идентификационния номер на третираното животно; 

в) проведено лечение (вписват се наименованието, дозата и начина на 

прилагане на използваните ВЛП, извършени манипулации, операции и други 



лечебно-профилактични процедури. При прилагане на имунологични и 

наркотични ВЛП се вписва партиден номер и срок на годност на продукта); 

г) указания за спазване на карентен срок.“ 

г) в параграф единадесети думите „Рецептата се изготвя в три еднообразни 

екземпляра - по един за собственика на животновъдния обект или негов представител, 

за регионалната ветеринарномедицинска служба и за ветеринарния лекар, който я е 

издал. Рецептата не се изпълнява повторно.“ се заменят с „Рецептата се изготвя в два 

еднообразни екземпляра - по един за собственика на животновъдния обект или негов 

представител и за обекта за търговия на едро/дребно, изпълнил рецептата. Рецептата не 

се изпълнява повторно. Рецептата се съхранява 5 години от датата на изпълнението й. 

За приложените ВЛП трябва да има доказателство за придобиването им (складова 

разписка/фактура/приемо-предавателен протокол).“ 

6. В т. VI „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 6 – идентификация 

и регистрация на прасета“: 

а)  в т. 2 думите „датата на закриване“ се заменят с „последното вписване“; 

б) в т. 6: 

аа) в параграф първи накрая се добавя изречение: „Максималният срок за 

идентифициране се изчислява от датата на раждане на животните и не надвишава 9 

месеца.“; 

бб) числото „30“ се заменя с „20“. 

7. В т. VII „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 7 – идентификация 

и регистрация на едър рогат добитък (ЕРД)“: 

а) в т. 2 думите „датата на закриване на обекта“ се заменят с „последното 

вписване“ и 

б) в т. 6 думите „смърт или“ и „в срок от 7 дни от събитието“ се заличават. 

8. В т. VIII „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 8 – 

идентификация и регистрация на овце и кози“: 

а) в т. 2 думите „датата на закриване на обекта“ се заменят с „последното 

вписване“; 

б) в т. 6: 

аа) цифрата „6“ се заменя с „9“; 

бб) в параграф втори текстът „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:“ се изменя така: 

„Прилага се по избор на стопаните един от следните комплекти идентификатори:“; 



вв) в параграф седми числото „14“ се заменя с „20“ и  

гг) в параграф последен цифрата „5“ се заменя с числото „20“. 

9. В т. IX „Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 9 – превенция и 

контрол на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)“, в част 

„Забраната не се прилага за“: 

а) в първи булет, пето тире пред думата „фуражи“ се добавя думата 

„комбинирани“; 

б) втори булет се изменя така:  

„•изхранване на непреживни животни с: 

- рибно брашно; 

- преработен животински протеин, получен от домашни птици при хранене на 

свине – в стопанството се разрешава употребата на този вид фуражна суровина, 

само ако същата е включена в състава на допълващ фураж, който е предназначен 

за производство на пълноценен фураж в стопанството; 

- преработен животински протеин от свине при хранене на птици – в 

стопанството се разрешава употребата на този вид фуражна суровина, само ако 

същата е включена в състава на допълващ фураж, който е предназначен за 

производство на пълноценен фураж в стопанството; 

- преработен животински протеин, получен от отглеждани в стопанство 

насекоми при хранене на свине и птици – в стопанството се разрешава 

употребата на този вид фуражна суровина, само ако същата е включена в 

състава на допълващ фураж, който е предназначен за производство на 

пълноценен фураж в стопанството; 

- дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход; 

- кръвни продукти, добити от непреживни животни; 

- комбинирани фуражи, съдържащи рибно брашно, дикалциев фосфат и 

трикалциев фосфат, кръвни продукти, преработен животински протеин, получен 

от отглеждани в стопанство насекоми (само при хранене на свине и птици), 

преработен животински протеин от домашни птици (само при хранене на свине) 

и преработен животински протеин от свине (само при хранене на птици);“ и  

 в) в трети булет накрая се добавя „и от отглеждани в стопанства насекоми“. 

II. 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 раздел ЗИУ 3 се създава раздел ЗИУ 3.10 както следва:  

 



Изисквания/Стандарти Тежест Степен Продължителн

ост 

ЗИУ 3.10. НАТУРА зона за 

местообитанията (забрани): 

Забрана за употреба на 

изкуствени торове и 

химически средства за 

растителна защита.* 

 

*Ограничения за постоянно 

затревени площи (пасища, 

ливади и мери), трайни 

насаждения и обработваеми 

земи. 

Установено използване 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 

 

2. В ЗИУ 4.11 текстът „Изисквания с оглед спазване на максимално допустимите 

граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от 

животински произход за: А. коректна употреба на ветеринарномедицински продукти; 

Б. забрана за употреба на неоторизирани или незаконни субстанции.“ се заменя с 

„Изисквания с оглед спазване на максимално допустимите граници на остатъчни 

количества от ветеринарни лекарствени продукти в храните от животински произход 

за: А. коректна употреба на ветеринарни лекарствени продукти; Б. забрана за употреба 

на неразрешени или незаконни ветеринарни лекарствени продукти и вещества .“ 

3. В ЗИУ 13.3 текстът „да поддържат и съхраняват в животновъдния обект 

документация, в която се вписват проведените ветеринарномедицински лечебни 

третирания и манипулации;“ се заменя с „да поддържат и съхраняват в животновъдния 

обект дневник на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти за проведените 

лечебно-профилактични мероприятия, който се съхранява не по-малко от 5 години от 

последното вписване и екземпляр от рецептата за приложените ВЛП, който също се 

съхранява не по-малко от 5 години;“ 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Христанов и Стефан 

Бурджев – заместник-министри на земеделието. 

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

и изпълнение. 

 

Министър:        /П./ 

Д-р Иван Иванов 


