
 

 
 

 
 

 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Заместник -министър  на  земеделието  и  храните  

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д  

ОТ Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за одобряване 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. 

На 31.12.2015 г. приключи преходния период съгласно Решение за изпълнение на  

Комисията 2013/686/ЕС от 25 ноември 2013 година за изменение на Решение 

2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо 

на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България. В 

тази връзка през 2015 г. се проведе одит от Службата по храните и ветеринарните 

въпроси (FVO) към Генерална Дирекция „Здраве и безопасност на храните“ – DG SANTE 

2015-7597 в България. Бележките от одитиращия екип бяха взети под внимание при 

изготвянето на проекта на наредбата.  

 Ревизирани са ветеринарномедицинските изисквания към обектите за отглеждане 

на едри и дребни преживни животни и произвеждащи сурово мляко.  Промените 

предоставят възможност  голям брой ферми да отговорят на ветеринарно-санитарните 

изисквания за сградов фонд и оборудване, разписани в приложение ІІІ, раздел ІХ, глава 

І, подглава ІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход произвеждащи неотговарящо на критериите мляко и да произведат 

отговарящо на критериите  сурово мляко.  
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Предвид съвременните и разнообразни технологии и методи за отглеждане на 

селскостопанските животни, заложените изисквания към параметрите на жизнената среда 

в действащата до момента Наредба създават затруднения, както за отчитане и контрол от 

страна на компетентните органи, така и за тяхното спазване от страна на собствениците 

на животни. Частичното отпадане на някои параметри създават възможност за лесно 

изпълнение и контрол от страна на всички заинтересовани страни, като едновременно са 

съобразени с Европейските норми и изисквания за хуманно отношение към животните.  

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните ферми. 

С предложения проект на наредба се цели предоставяне на по-големи възможности 

за развитие на сектор Животновъдство чрез облекчаване на изискванията към 

животновъдните обекти, съобразно съвременните тенденции и технологии за отглеждане 

на селскостопански животни.  

Приемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от бюджета 

на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът на Наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 16 от 

Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието и храните. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 137, ал. 10 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните ферми. 

 

С уважение, 

Д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър    
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НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 г. ЗА 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ 

ОБЕКТИ 

Обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г., изм., бр. 102 от 2006 г., бр. 40, бр. 48, бр. 90 от 2008 г., 

бр. 50 от 2010 г., бр. 10, бр. 94 от 2012 г., бр. 69 от 2013 г., бр. 15, бр. 62 от 2014 г. 

 

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 1 се изменя така: 

 „1. ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и 

зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански 

животни, охлюви и калифорнийски червеи;” 

б) в т. 2 думите „и люпилните за птици” се заличават. 

2. В ал. 2: 

а) в т. 1, б. ж след думите „150 бройлера” се добавя „или подрастващи птици от 

други видове”. 

б) точка 2 се изменя така: „2. при пасищно отглеждане на местни породи 

(автохтонни) ЕПЖ, ДПЖ и еднокопитни, въведени в Интегрираната информационна 

система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);”. 

 

 § 2. В чл. 2, ал. 2 се изменя така: 

„(2) При отглеждане до 9 броя ЕПЖ с приплодите им до едногодишна възраст, до 

50 броя ДПЖ с приплодите им до 6-месечна възраст, до 10 броя еднокопитни с приплодите 

им до едногодишна възраст, до 120 броя зайци, до 350 броя кокошки носачки, до 500 броя 

бройлери или подрастващи птици от други видове, се спазват само изискванията по чл. 4, 

ал. 1, т. 2, 3 и 5, чл. 9, ал. 1, т. 3 и 7, чл. 10, т. 2 - 5.” 

 

 

 § 3. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 1 се отменя. 
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б) в т. 2, б. „в” се изменя така: 

 „в) за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или тип 

Б – не по-малко от 500 м.” 

в) точка 3 се отменя. 

2. Алинея 5 се отменя. 

3. В ал. 9, т. 4 се отменя. 

 

 § 4. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В текста преди т. 1 думите „отговарят на следните изисквания” се заменят с 

„включват следните мерки за биосигурност”. 

2. Точка 3 се изменя така:  

„3. снабдени са с достатъчно количество вода за пиене от собствени и/или от 

обществени водоизточници;”. 

3. Точка 4 се изменя така:  

„4. имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на 

хора и транспортни средства”. 

4. Точка 5 се изменя така: 

„5. оградени са по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното 

благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други 

животни;”. 

5. Точки 6 и 7 се отменят. 

6. В т. 8, б. „б” думите „собствена консумация” се заменят с „лични нужди”. 

7. В т. 9 след думите „място или контейнер за” се добавя „временно”. 

8. Създават се т. 10 и 11: 

„10. имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж, силаж, 

слама, постеля и други; 

11. имат осигурен санитарен възел.”  

 

§ 5. Член 5 се изменя така: 

„Чл. 5. (1) Животновъдните обекти с промишлен характер в свиневъдството и 

птицевъдството (с изключение на обектите за отглеждане на водоплаващи) се проектират и 

изграждат със следните обособени зони: 

1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за 
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депониране и за пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството; 

2. черна зона.  

(2) В случаите на увеличаване капацитета на обектите по ал. 1 се допуска 

използване на вече обособените  зони.” 

 

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения: 

1. В т. 2 думата „битово” се заличава.  

2. Точка 5 се изменя така: „5. канализационна система;”. 

 

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 5 се изменя така:  

„5. кухня с трапезария за работещите във фермата;”. 

2. В т. 6, б. „а” се отменя. 

3. Създават се т. 7 и 8:  

 „7. помещение или място за извършване на аутопсия; 

 8. помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен 

инвентар.” 

 

§ 8. В чл. 8, т. 4 се изменя така:  

„4.  място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на 

транспортни средства и на подвижни съоръжения, позволяващо отвеждане на отпадните 

води;”. 

 

§ 9. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се отменя. 

2. В т. 3 думите „във ферми по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "в" от Наредба № 4 от 

2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането 

на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни 

продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) е достатъчно да има осигурени условия за измиване, 

дезинфекция и съхранение на съоръженията за доене и условия за хладилно съхранение на 

млякото” се заменят със „съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II на Регламент 

(ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 
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139, 30.4.2004 г.).”  

3. В т. 4 думите „това изискване не се отнася за обектите за отглеждане на 

биволи” се заличават.  

4. Точка 5 се изменя така: 

 „5. имат обособени родилни боксове, места или помещения.” 

5. Точка 7 се изменя така:  

„7. имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и 

обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на 

случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на 

населено място или на място определено от местната административна власт. Ферми, 

разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. 

за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 

2008 г.) и Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, освен в случаите при сключен договор 

с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси;” 

6. В т. 8 думите „микроклимат съгласно изискванията на приложение № 2” се 

заменят с „подходящ микроклимат”. 

 

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 накрая се добавя: „съгласно приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, точка II 

на Регламент (ЕО) № 853/2004.” 

2. Точка 5 се изменя така:  

„5. имат обособено място в животновъдния обект за временно съхранение на тор и 

обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на 

случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на 

населено място или на място, определено от местната административна власт. Ферми, 

разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. 

за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програма от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони, освен в случаите при сключен договор с преработвателно 

предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.”. 

 

§ 11. Член 11 се изменя така: 
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„(1) Животновъдните обекти тип индустриални ферми за отглеждане на свине  

отговарят на следните изисквания: 

1. изградени са съобразно минималните изисквания за защита и хуманно 

отношение за отглеждане на свине и съгласно приложение № 4; 

2. обектите за угояване с повече от 700 места и развъдните стопанства с над 100 

места организират дейността си при спазване на принципа за профилактика "всичко пълно 

– всичко празно" при отглеждане на подрастващи прасета и свине за угояване. 

(2) На границата на "бялата зона" на животновъдния обект по ал. 1 може да се 

изгражда кланица/кланичен пункт или кланица с интегрирано към нея предприятие за 

производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се 

колят само свине от животновъдния обект и се преработва само месото, добито от тези 

свине. 

(3) В предприятието по ал. 2 може да се преработва и месо от едри преживни 

животни, при условие че: 

1. е добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 12 от Закона за храните; 

2. е транспортирано съгласно изискванията на чл. 245 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

(4) Животновъдните обекти за отглеждане на свине във  фамилни ферми (тип А) 

отговарят на следните изисквания: 

1. има обособено помещение или място за преобличане на обслужващия персонал 

и за съхранение на работното облекло; 

2. на входа на помещенията за отглеждане на животни са поставени 

дезинфекционни тампони за обувки; 

3.  има поставен контейнер за съхранение на трупове на умрели свине, съобразени 

със седмичния отпад на обекта. 

(5) Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми (тип Б) и 

ферми „заден двор” отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т.2, 3, 5, 10 и 11. 

 (6) Източнобалканската порода свине се отглеждат съгласно изискванията на 

Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от 

източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.). 

(7) Животновъдните обекти за отглеждане на свине имат обособено място за 

временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета и технологията на 

отглеждане, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси върху 
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терен извън регулация на населено място или на място, определено от местната 

административна власт. Ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват 

изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници и Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, освен в случаите при 

сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите 

маси.”. 

 

§ 12. В чл. 12, б. „з” думите „за много големи коне Wh - 180 см” се заличават. 

 

§ 13. Член 13 се изменя така: 

„Чл. 13. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци разполагат с 

помещения и/или съоръжения, които осигуряват оптимални зоохигиенни условия, 

съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група или 

порода. 

(2) При промишлено отглеждане на зайци , технологичните групи се разполагат в 

помещенията така, че да се спазва принципа на профилактика „всичко пълно – всичко 

празно.“.  

 

§ 14. Член 14 се изменя така: 

„Чл. 14. (1) В животновъдните обекти за отглеждане на птици (с изключение на 

обектите за отглеждане на водоплаващи), в които са обособени производствени центрове 

има въведени мерки за биосигурност.  

(2) Животновъдните обекти за отглеждане на птици в зависимост от вида, 

предназначението и капацитета разполагат с: 

1. помещения  за отглеждане на кокошки носачки, които отговарят на 

изискванията на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно 

отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.);  

2. сгради за отглеждане на подрастващи и родители, които отговарят на 

изискванията по приложение № 7. Сградите за родителите имат отделни помещения към 

тях за фумигация на яйцата, ако нямат общ склад за разплодни яйца или близка люпилня; 

3. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които отговарят на изискванията 

по  Наредба № 26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно 
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отношение и защита при отглеждане на бройлери (ДВ, бр. 72 от 2008 г.); 

4. помещения за промишлено отглеждане на пуйки, които имат осигурена 

температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните 

потребности на възрастта и предназначението им и отговарят на изискванията по 

приложение № 8;  

5. помещения за промишлено (интензивно) отглеждане на птици от кокоши вид, 

които са оборудвани с осветителни системи, позволяващи спазване на технологичните 

програми за продължителност на светлинния ден и интензивност на осветлението; 

6. помещение или място за маркировка и опаковка на яйца съгласно Наредба № 1 

от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.); 

 (3)  В помещенията за отглеждане на птици се осигуряват съоръжения за хранене 

и поене, които : 

1. гарантират чистотата на фуражите и водата и свеждат до минимум 

възможността за контаминация; 

2. осигуряват  свободен достъп на всяка птица с оглед вида и възрастта; 

3. намаляват до минимум агресивната конкуренция при птиците; 

4. позволяват лесно почистване и дезинфекция.  

(4) В обектите по ал. 2 има обособено място за временно съхранение на тор и 

обезаразяване, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на 

случаите при временно съхранение на торови маси върху терен извън регулация на 

населено място или на място определено от местната административна власт. Ферми, 

разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. 

за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програма от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони, освен в случаите при сключен договор с преработвателно 

предприятие за ежедневно извозване на торовите маси. 

(5) Параметрите за отглеждане на други видове и категории птици са съобразени с 

технологичните норми при спазване на изискванията за биосигурност и хуманно 

отношение към тях.” 

 

§ 15. Член 15 се изменя така:  

„ Чл. 15. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на водоплаващи птици 

разполагат с:  
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1. помещения и/или съоръжения, които осигуряват оптимални зоохигиенни 

условия, съответстващи на биологичните потребности на съответната технологична група 

или порода и отговарят на изискванията на приложение 9; 

2. двор за разходка, оборудван с поилки с чиста вода; 

3. силози или обособени помещения, гарантиращи безопасното съхранение на 

фуража; 

4. обособено място за временно съхранение на тор и обезаразяване, съобразено 

с капацитета и технологията на отглеждане, с изключение на случаите при временно 

съхранение на торови маси върху терен извън регулация на населено място или на място 

определено от местната административна власт. Ферми, разположени в нитратно 

уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програма от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, 

освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно 

извозване на торовите маси. 

(2) Параметрите и начините на отглеждане на други видове и категории 

водоплаващи са съобразени с технологичните норми при спазване на изискванията за 

биосигурност и хуманно отношение към тях.” 

 

§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В текста преди т. 1 думите „Рибовъдните обекти” се заменят с „Обектите за 

аквакултури”. 

2. Точка 1 се отменя. 

3. Точка 3 се изменя така:  

„3. съоръженията за отглеждане на риби тип садки да не позволяват попадане 

на отглежданата риба в околната среда;” 

4. Точка 6 се отменя. 

5. В т. 8: 

а) в буква „д” се изменя така:  

„помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен 

инвентар;”. 

б) буква „г” се отменя. 

        в) буква „е” се изменя така:  
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„оградено място или контейнер за временно съхранение на умрели риби, 

непозволяващо достъпа на други животни или хора, което не се използва за други цели.” 

 

 § 17. Член 17б се изменя така: 

„Чл. 17б (1) Люпилните за отглеждане на охлюви задължително разполагат с 

камера за съхранение на охлюви за възпроизводство, зали за оплождане и снасяне на яйца, 

лаборатория за разсяване на яйца, инкубатор, камера за съхранение на хайвер, които са 

оборудвани с необходимите за това системи.  

(2) Камерата за съхранение на охлюви за възпроизводство отговаря на следните 

изисквания: 

1. разполага със системи за климатизация и вентилация;  

2. поддържа фотопериод, достигащ до 6 часа ден и 18 часа нощ;  

 (3) Залите за оплождане и снасяне на яйца отговарят на следните изисквания: 

1. разполагат със системи за климатизация и вентилация;  

2. поддържат фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ;  

3. имат изградена оросителна система;   

4. имат изградена канализация.  

 (4) Лабораторията за разсяване на яйца разполага със системи за климатизация и 

вентилация.  

 (5) Инкубаторът отговаря на следните изисквания:  

1. разполага със системи за климатизация и вентилация;  

2. поддържа фотопериод, достигащ до 18 часа ден и 6 часа нощ;  

(6) Температурата, влажността и интензивността на изкуственото осветление  на 

обектите по ал. 1-5 се  определят съгласно технологията на отглеждане. 

(7) Камерата за съхранение на хайвер е с температура между -2 и -4°С .  

(8) Изграждат се и допълнителни помещения за съхранение на фураж, санитарни и 

обслужващи персонала.” 

 

§ 18. В чл. 17в се правят следните изменения: 

1. В т. 1: 

а) в б. „б” думите „със съдържание на CaCO3 до 10%” се заличават. 

б) в б. „в” думите „от съществуващ водопровод или друг източник на вода, 

отговарящ на изискванията на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за 
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напояване на земеделските култури (ДВ, бр. 43 от 2009 г.)” се заличават. 

2. Точка 2 се отменя. 

3. Точка 7 се изменя така:  

„7. имат оросителна система, съгласно технологията на отглеждане.” 

 

§ 19. Член 17г се отменя. 

 

§ 20. В чл. 17ж се правят следните изменения: 

1. Точка 3 се изменя така:  

„3. са водоснабдени”. 

2. Точка 4 се изменя така:  

„4. имат осигурена влажност, съгласно технологията на отглеждане.” 

 

§ 21. В чл. 18 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т.1 и 3” се заличават. 

2. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Допуска се люпене на яйца, добити от кокошеви и водоплаващи птици по 

различно време, след механично почистване и дезинфекция на помещенията по ал. 1, т. 2.” 

 

§ 22. В заглавието на раздел V думите „и люпилните за птици” се заличават. 

 

§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения: 

1. В текста преди т. 1 думите „или люпилня за птици” се заличават. 

2. Точка 1 се отменя. 

3. В т. 4 думите „или люпилня за птици” се заличават. 

4. Точка 7 се отменя. 

5. В т. 9: 

 а) буква „б” се изменя така:  

„б) извършените проверки на животновъдните обекти, животните или продуктите от 

животински произход;” 

 б) букви „в” и „г” се отменят. 

6. Точка 11 се изменя така:  

„11. осигурява извършването на редовно механично почистване, дезинфекция, 
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дератизация и дезинсекция на животновъдния обект.” 

  7. В т. 12, б. „а” се отменя. 

 

§ 24. В чл. 19а думите „по чл. 19, т. 4, 5, т. 9” се заменят с „по чл. 19, т. 4, 5, 6, т. 9” 

 

§ 25. Създава се чл. 22: 

„Чл. 22. При констатирани нарушения на изискванията по тази наредба официалният 

ветеринарен лекар: 

1. издава предписания и посочва срок за отстраняването им; 

2. налага административно наказание и предприема административни мерки по 

реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.” 

  

§ 26. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 

1. В § 1: 

а) точка 1 се изменя така:  

„1. "Бройлер" е птица от вида Gallus gallus, отглеждана за производство на месо.” 

б) в т. 3 след думите „транспортни средства” се добавя „и” и думите „и животни” се 

заличават. 

в) в т. 4а след думата „временно” се добавя „или постоянно”. 

г) в т. 5 думата „предприятия” се заменя с „обекти”. 

д) точка 9 се изменя така: 

 „9. Кокошка носачка" е кокошка над 18-седмична възраст от вида Gallus gallus, която 

се отглежда за добив на яйца за консумация.” 

е) точка 12 се отменя. 

ж) в т. 13 думите „в затворено пространство” се заличават. 

з) точка 14 се отменя. 

и) в т. 15 след думите „отглеждани и развъждани” се добавя „със селскостопанска 

цел”. 

й) точки 20 и 21 се отменят. 

к) точка 22 се изменя така: 

 „Трупосъбирателен пункт“ е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове 

на животни и странични животински продукти, които са предназначени за обезвреждане 

или преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти 
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и продукти получени от тях непредназначени за човешка консумация, регистрирани 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.” 

л) точки 26, 28 и 29а се отменят. 

м) точка 31 се изменя така: 

 „Всичко пълно – всичко празно" е основен принцип на профилактиката, при който 

помещението се освобождава от животните, извършва се механично почистване и 

дезинфекция, след което отново се зарежда с животни.”  

н) точки 33 и 34 се отменят. 

о) създават се т. 41-46: 

„41. "Лични нужди " е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел 

добив на суровини и храни за лична употреба.  

42. „Индустриална ферма“ е ферма с високи мерки за биосигурност и интензивно 

отглеждане на свине. 

43. „Фамилна ферма тип А“ е ферма за отглеждане на свине с въведени мерки за 

биосигурност.  

44. „Фамилна ферма тип Б“ е малка ферма за отглеждане на свине с ниски мерки за 

биосигурност, включваща до 2 свине майки с приплодите.  

45. „Ферма тип „заден двор” е малка ферма за отглеждане до 5 броя свине за 

угояване за лични нужди. 

46. „Биосигурност” комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват 

риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.” 

2. Параграф 2 се отменя. 

 

§ 27. В преходни и заключителни разпоредби § 3 се отменя. 

 
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  

Министър на земеделието и храните 
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  § 28. Приложение № 2 се изменя така: 
 
„ 

Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи 
  
1. Оптимални норми за настаняване 
1.1. Оптимални норми за използваема площ за едно животно  

Категория Система на Използваема площ, кв.м  
животни отглеждане в помещение на двор  

1. Крави(*) вързано, 6,0 6,0 
  свободно     

Биволици вързано, 7,0 7,0 
  свободно     

2. Телета(**) на възраст до 15 
дни 

- индиви- 
дуално 

  

  в бокс / клетка 1,0 - 1,5  
  - групово в бокс 2 - 3 
3. Малачета на възраст до 15 дни в бокс / клетка 1,7  
  - групово в бокс 3,4 
    
4. Телета и малачета с живо 
тегло: 

      

- по-малко от 150 кг.   1,5 

- от 150 кг до по-малко от 220 кг.  1,7 

От 220 кг или повече   1,8 

(*) Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение, без площта 
на яслата, технологичните коридори и пътеки. 
(**) Настаняването и отглеждането на телетата през млечен период да се съобразява с 
разпределянето на помещенията в една сграда и вътрешното технологично обзавеждане, 
което е в клетки, в индивидуални боксове, в групови боксове или в полубокс. 
1.2. Оптимални параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на 
животните в m 

Категория 
Боксове/легла,

м. 
Височина, м. Височина, м. 

животни дължина широчина 
на 

преградите 
на яслата  

1. Крави         
- свободно мин. 2,20* 1,1 - 1,2 1,10 0,30 - 0,40 
- вързано мин. 1,70* 1,1 - 1,2 0,90 0,25 - 0,30 
2. Биволици         
- свободно 2,0 1,1 - 1,2 1,1 0,3 - 0,4 
- вързано 2,0 1,1 0,9 0,5 - 0,55 
3. Телета индивидуално в 
бокс / клетка  

        

до 15 дни 1,0 - 1,10 0,50 0,70   
4. Малачета в индивидуални 
боксове/ 
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клетки до 3 месеца 1,4 1,2 1,2 0,55 
5. Телета на възраст:         
- до 3 месеца 1,10 0,50 0,70 0,20 - 0,30 
- до 6 месеца 1,20 0,60 0,75 0,20 - 0,30 
- до12 месеца 1,70 0,80 0,90 0,30 - 0,35 
6. Малачета свободно         
боксово на възраст:         
- до 3 месеца 1,1 0,4 0,7 0,2 - 0,3 
- от 3 до 6 месеца 1,2  0,5 0,7 0,2 - 0,3 
- от 6 до 12 месеца 1,4  0,6 0,75 0,3 
- от 12 до 18 месеца 1,7 0,7 0,9 0,4 
7. Юници:         
- групово в бокс мин. 1,90 0,90 1,40 0,35 
- вързано мин. 1,70 0,90 1,40 0,30 
8. Малакини         
- вързано 2,0 1,1 0,9 0,5 - 0,55 
- свободно 2,0 1,1 - 1,2 1,1 0,3 - 0,40 
(*) Дължината да е съобразно едрината на отглежданата порода. 
  
2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на :  
2.1  Телета отговарящ на минималните зоохигиени изискванията, съгласно Наредба № 14 
от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на 
телета. 
2.2  Системата за отглеждане на животните. 
 
3. Условия за осигуряване на оптимален фронт за хранене на животните.  
Системата на отглеждане определя параметрите на фронта за хранене на едно животно. 
 Фронт на хранене за едно животно - при нормирано хранене. 
  Категория животни Фронт на хранене в м. 
1. Крави - свободно отглеждане* 0,70 - 0,80 
2. Биволици - свободно боксово 0,8 - 0,9 
  - вързано 1,1 
3. Телета до 3-мес. възраст 0,30 - 0,40 
4. Телета от 3- до 6-мес. възраст 0,40 
5. Телета от 6- до 12-мес. възраст 0,45 
6. Телета над 12-мес. възраст 0,50 
7. Малачета до 3-мес. възраст 0,25 
9. Малачета от 6- до 12-мес. възраст 0,35 
10. Малачета от 12- до 18-мес. възраст 0,45 
11. Телета за угояване:   
  - при дозирано хранене 0,65 
12. Малачета за угояване:   
  - при дозирано хранене 0,60 
  - при хранене на воля 0,20 - 0,30 
13. Юници 0,60 
14. Малакини над 18-мес. възраст 0,60 
При вързано отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на 
широчината на леглата.” 
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§ 29. Приложение № 3 се изменя така: 

 
„Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при 

оборно-пасищно отглеждане 
  
1. Оптимални параметри и условия за настаняване на животните. 
1.1. Оптимални параметри за използваната площ за едно животно. 
Параметри за необходима използвана(*) площ за различните категории 
овце и кози 

Категории Необходима площ, кв.м  
животни в помещение на двор 

Разплодници 2,2 - 2,4 3,0 - 3,5 
Майки - овце и кози 1,0 - 1,4 1,5 - 2,5 
Агнета и ярета 0,4 0,6 - 0,7 
Женски шилета и козички за разплод 0,7 - 1,0 1,2 - 2,0 
Мъжки шилета и козлета за разплод 1,1 - 1,4 2,0 - 2,5 
Шилета за угояване 0,6 - 0,7 1,5 - 2,0 
Бракувани овце 0,9 1,5 
___________________________________
___________________________________
________________ 

    

(*) Използваната от животните площ включва мястото за лежане и 
движение без площта за яслите, поилките и технологичните пътеки. 
1.2. Боксовете за овцете майки с агнетата са изградени от подвижни, 
сглобяеми елементи. От материал, който позволява лесното им 
почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно 
движение и лежане на животните. 
1.3. За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им 
период) трябва да е осигурен свободен достъп до майките. Боксовете се 
застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни 
микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна 
за свободното им движение и лежане. Хранилката и поилката в бокса са 
изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, 
измивани и дезинфекцирани. В поилките е осигурена на воля питейна 
вода с подходяща температура. 
  
  
2. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим. 
  
2.1. Фронт на хранене за едно животно. 
  
Оптимални параметри на хранителния фронт при отглеждане на овце и 

кози 
Категория животни За едно животно в м.  
Разплодници 0,7  
Майки - овце и кози 0,4 - 0,5 
Агнета до отбиване 0,2 
Ярета до отбиване 0,25 
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Женски шилета 0,3 - 0,35 
Козички 0,35 - 0,45  
Мъжки шилета 0,5  
  
2.2. Поене на овцете и козите. Трябва да има осигурен постоянен достъп 
до вода. 
 
 

§ 30. Приложение № 4 се изменя така: 
 

„Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине 
  
1. Оптимални параметри за използваема площ за едно животно (min кв.м) 
Категория Система на отглеждане 
и възраст групово индивидуално 
на животните в бокс   
1. Нерези:     
а) пепиниери    6,00 
б) пробници 2,50 4,00 
2. Незаплодени и ремонтни свине 1,64   
3. Бременни свине(*) 2,00 - 2,25 1,20 - 1,30 
4. Свине майки с прасета   3,70 - 4,10 
5. Подрастващи прасета и прасета за 
угояване: 

    

а) от отбити до 30 kg 0,30   
б) от 30 - 50 kg 0,40   
в) 50 - 85 kg 0,55   
г) от 85 до 110 kg 0,65   
д) над 110 kg 1,00   
6. Ремонтни мъжки и женски прасета 0,80 - 1,00   
7. За вътрешни дворчета:     
а) бременни и разплодни свине 2,00   
б) нерези 10,00   
_     
(**)Родилните боксове да са с площ, която да позволява всички прасета да бозаят и 
почиват едновременно. 
  

Оптимални размери на груповите боксове(*), м. 
Категория Групови Индивидуални  
свине боксове, боксове, 
  височина височина 
1. Нерези 1,30 1,30 
2. Ремонтни, незаплодени и бременни 
свине  

1,10 1,10 

3. Свине майки с прасета:      
а) бокс на пода   1,05  
б) повдигнат бокс   1,05  
4. Подрастващи прасета:     
а) бокс на пода 0,80   



 17

б) клетки 0,80   
5. Угояване:     
а) бокс на пода 1,10    
б) клетки 1,00   
  
. 
 2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на свинете, отговарящ на 
минималните зоохигиенни изисквания, съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за 
минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине. 
  
3. Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим. 
3.1. Фронт на хранене - размери на хранителните корита в см. за едно животно 
Категория Дължина Широчина(*) Височина  
свине     на предния 
      ръб(*) 
1. Нерези 50 35 - 40 25 
2. Свине майки 40 - 50 35 - 40 25 
3. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)       
4. Подрастващи прасета 25 30 12 - 15 
5. Прасета за угояване и 
ремонтни свине 

30 - 35 30 - 35 20  

  
3.2. Фронт на поене. 
На животните трябва да се осигури непрекъснат достъп до питейна вода. При 
използване на автоматични поилки е необходимо те да са монтирани на височина от 
нивото на пода, която не им създава дискомфорт.  
При проектиране на поене с корита е задължително коритата да се изграждат с 
гладки и непропускливи стени и с конструкция, която осигурява възможност за 
измиване и дезинфекция. Височината на коритата се съобразява с породата, 
технологичната група и възрастта на животните.” 
  
  

§ 31. Приложение № 5 се изменя така: 
 

„Минимални изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждате на 
еднокопитни 
 

1. При групово отглеждане: 
а) площ на общо помещение без постоянен достъп до двора - (2 x Wh)2, за кон; 
б) площ на общо помещение с постоянен достъп до двора - (2,5 x Wh)2, за кон, 

като площта за местата за хранене е отделно. 
2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Места за хранене - ширина 80 см, дължина, 

включително яслата - (1,8 x Wh)2, за кон. 
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Площ на индивидуалните боксове - (2 x Wh)2, като 

тясната страна на бокса е 1,5 х Wh. 
4. Индивидуалните боксове по категории имат следните размери (в cm): 

 
  Дължина Широчина 
Жребци  360 360 
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Коне в тренинг 360 340 
Кобили с кончета 360 360 
Жребчета от 1-до      
3-годишна възраст 280 280 
Жребчета от 6-месечна      
до 1-годишна възраст 250 130 
      

 
5. Височината на плътната и решетъчната част на преградите между боксовете и 

вратите на боксовете е Wh+ 35%, като за различните категории животни (в cм.) е: 
  Плътна Решетъчна Общо 
Жребци  130 150 280 
Коне в тренинг 130 100  230 
Кобили с кончета 130 100 230 
Жребчета от 1-до        
3-годишна възраст 130 100 230 
Жребчета от        
6-месечна до 1-годишна 
възраст 

130 100 230 

        
 
6. Минималната широчина на вратите на боксовете да е 110 см, а решетките на 

боксовете да са изработени от материали, които не позволяват огъване, и да имат 
разстояние помежду си не повече от 7 см. 

7. Яслите за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва 
рискът от наранявания на животните. Те имат следните размери (в см): 

- височина от пода до горния ръб - 100 (60); 
- горна широчина - 60; 
- долна широчина - 30; 
- дълбочина - 40. 
8. Вентилационна система в сградите за отглеждане на коне осигурява параметри 

на микроклимата в следните граници: 
а) температура на въздуха, °С: 
- жребци, работни коне и коне в тренинг - мин. 8, оптимална 13 - 15, макс. 25; 
- кобили и млади коне - мин. 12, оптимална 16 - 18, макс. 25; 
б) влажност на въздуха, %: 
- за всички категории коне - мин. 50, оптимална 60 - 70, макс. 80; 
в) скорост на движение на въздуха, m/s: 
- жребци, работни коне и коне в тренинг - есен, зима, пролет - 0,3; лято - 1,0; 
- кобили, майки и млади коне - есен, зима, пролет - 0,2; лято - 0,5; 
9. Сградите за отглеждане на коне имат технически изправна електрическа 

система и осветление в следните параметри: 
а) естествено осветление: 
- жребци, работни коне и коне в тренинг - СК 1/12, КЕО мин. 0,5%; 
- кобили, майки и млади коне - СК 1/12 - 1/15, КЕО мин. 0,5%; 
б) изкуствено осветление: 
- жребци, работни коне и коне в тренинг - 30 - 50 lx; 
- кобили, майки и млади коне - 40 - 50 lx. 
10. Минималният обем на въздуха е 30 м3.” 
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 § 32. Приложение 6 се отменя. 

 
§ 33. Приложение 7 се изменя така: 

 
 
„1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи и 

родители от кокоши вид 
Възрастова 
категория 

Яйценосен тип Месодаен тип 

  подрастващи родители подрастващи родители 
1 2 3 4 5 

Метод на 
отглеждане* 

подово подово подово подово 

Гъстота на 10-12 8-9 10-12 5-7 
настаняване, 
бр./кв.м.) 

        

Метод на хранене на воля, а при превишаване на на воля-до 3-седмична възраст 
  живата маса ограничено и ограничено след това 
Хранилни системи тубусни или улейни хранилки 
Фронт на хранене, 
см. 

4 при 4 при 4 при 
4 при кръглите 

и 

  кръглите и 10 кръглите и 10 кръглите и 10 
10 при 
улейните 

  при улейните при улейните при улейните   
Поилни системи нипелни, микрочашечни, кръгли, улейни 
Фронт на поене максимум 15 максимум 15 максимум 15 максимум 15 

  птици на птици на птици на 
птици на 
нипел, 

  нипел, нипел, нипел, минимум 1 см.
  минимум 1 см. минимум 1 см. минимум 1 см. за кръглите, 

  за кръглите, за кръглите, за кръглите, 
минимум 2,5 

см.  
  минимум 2,5 минимум 2,5 минимум 2,5 за улейните 
  см. за см. за см. за   
  улейните улейните улейните   
* Допуска се отглеждане на подрастващи и родители от кокоши вид в клетки съгласно 
технологичните параметри за отглеждане на този тип птици, възприети във фермата. 

  

2. Норми за оптимален микроклимат в жизнената зона на :  
2.1  Бройлери отговарящ на минималните зоохигиени изискванията, съгласно Наредба № 
26 от 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита 
при отглеждане на бройлери. 
2.2  Кокошки носачки отговарящ на минималните зоохигиени изискванията, съгласно 
Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при 
отглеждане на кокошки носачки.” 
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§ 34. Приложение 8 се изменя така: 
 

„Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки 
 

 Оптимални параметри за гъстота на отглеждане. 
Категория, Система на Брой птици 
възраст отглеждане на кв.м.
Подрастващи подово на 3 
  постеля   
родители скаров под 4 - 5 
Родители: подово 1,7 - 2,2 
- леки породи   2,2 
- средни породи   2,0 
- тежки породи   1,7 
Пуяци: подово 1,0 
  боксово 1,0 
* Пуйчета до:     
- 6 - 7 седмици подово на постеля 6 
     
- 17 - 18 седмици подово на постеля 4 - 5 
     
Пуйчета в клетки   5 - 6 
     
Пуйчета на скаров под   6 - 7 
      

________________________ 
 

* Оптимална норма при зареждане на пуйчета в помещенията е получаването на 
28 - 30 kg жива маса на кв.м. площ в края на производствения цикъл.” 
 

 
§ 35. Приложение 9 се изменя така:  

 
„1. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски 

 
1. 1.Изисквания към използваемата площ. 
1.2. Гъстота на птиците в помещенията 

 
Оптимални параметри за използваема площ от гъски 

Категория Система Брой птици на кв.м.
Възраст на отглеждане в помещението 
в седмици     
гъсета:     
- първа подово до 10 
- втора   10 - 8 
- трета   до 7 
- четвърта   до 7 
- пета   до 5 
- шеста и     
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следващи   4 - 2 
за угояване: в зависимост от технологията 
за разплод: не повече от 2,5 бр. гъски на кв.м. 
  
 
 

2. На птиците се осигурява достатъчен фронт за хранене и поене съгласно 
технологията на отглеждане. 

 
3. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на патици за 

втлъстен черен дроб 
 

3.1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане. 
Възраст, дни Брой птици на кв.м 

  в закрити  в дворчета 
  помещения   
до 7 30   
от 8 до 14 15   
от 15 до 35 10   
от 36 до 90 5  
от  91 до 120 3,3  
      
 

3.2. На птиците се осигурява достатъчен фронт на хранене и поене съгласно 
технологията на отглеждане. 
 

4. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски за 
втлъстен черен дроб 
 

4.1. Оптимални параметри за гъстота на отглеждане. 

Възраст, дни 
Брой птици на 

кв.м. 

До 14 10 
От 15 до 28 5 
От 29 до 60 4 – 3 
След 60 2,5 - 3 
 
 4.2. На птиците се осигурява температурен режим съгласно технологията на 
отглеждане. „ 
 
 
 
§ 36. Приложение 11 се изменя така:
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„ 
БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ    
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР  Дневник на животновъден обект 

Дата
Бележки и 
предписания 

Подпис на ветеринарния 
лекар 

 за охлюви 

       СОБСТВЕНИК 
       ....................................................................................................................................... 
       име, презиме, фамилия (наименование на фирма) 
       ....................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................... 
       (населено място) 
       ...................................................................................................................................... 
       (пощенски код, адрес) 
       ....................................................................................................................................... 
       (област) 
       Животновъден обект с регистрационен:  
                 № 
         
  4    1 
         
    

Зареждане на обекта  Експедиция на готова продукция 

Дата
Ветеринарно 
свидетелство 

Количество
Подпис на отговорно 

лице 
 Дата 

Ветеринарно 
свидетелство

Количест
во 

Заверка от 
ветеринарния лекар 

         
                 

Дата Ветеринарно Количество Подпис на отговорно          
  свидетелство   лице          
             
                 

Дата Ветеринарно Количество Подпис на отговорно          
  свидетелство   лице          
                 
                 

Дата Ветеринарно Количество Подпис на отговорно          
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  свидетелство   лице          
                 
                 

Дата Ветеринарно Количество Подпис на отговорно          
  свидетелство   лице          
                 
                 
    2        3   

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕДПИСАНИЯ    
НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР  Дневник на животновъден обект 

Дата
Бележки и 
предписания 

Подпис на ветеринарния 
лекар 

 за калифорнийски червеи 

       СОБСТВЕНИК 

       
.......................................................................................................................................

....... 
       име, презиме, фамилия (наименование на фирма) 

       
.......................................................................................................................................

....... 

       
.......................................................................................................................................

....... 
       (населено място) 

       
.......................................................................................................................................

....... 
       (пощенски код, адрес) 

       
.......................................................................................................................................

....... 
       (област) 
       Животновъден обект с регистрационен:  
                 № 
         

  4    
1 
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Първоначално зареждане на обекта  Получаване на оборски тор 
1. Калифорнийски червеи  Дата № на Количество Подпис на  

Дата
Придружаващ 
документ   

Количество
Подпис на отговорно 

лице 
   

придружаващ/
и документ/и 

  отговорно лице 

                 
                 
                 
2. Оборски тор  Експедиция на лумбрикомпоста 

Дата Придружаващ 
Количеств

о 
Подпис на   Дата Количество № на Подпис на 

  документ   отговорно лице      
придружаващ

/и 
собственика 

             документ/и   
                 
                 
                 
„                  
    2         3   

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 



Протокол 

от 

среща на работната група за изготвяне проект на наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти, с представители на браншовите организации в областта на говедовъдството и 

овцевъдството 

 

 

 На 22.02.2015 г. в сградата на Министерството на земеделието и храните се 

проведе среща на работната група, сформирана с цел изготвянето на проект на наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти, със заинтересованите страни. 

 На срещата присъстваха: д-р Златка Възелова – директор на дирекция 

„Животновъдство” в МЗХ; д-р Деница Динчева – началник на отдел в МЗХ; д-р 

Николай Узунов- държавен експерт в МЗХ; д-р Боряна Станимирова – главен експерт в 

МЗХ; д-р Ваня Русева - главен експерт в МЗХ; д-р Анастасия Гергьовска - главен 

експерт в МЗХ; д-р Димитър Беровски - главен експерт в МЗХ;  Юлия Илиева – 

младши експерт в МЗХ, Боряна Дочева – млекопроизводител – „Тракия-милк”; Бойко 

Синапов – „Национална асоциация на животновъдите”, Юлия Коюнджийска – 

„Европейски фермер”; Янка Попова – „Регионална животновъдна асоциация” – Сливен; 

Румен Люцканов – „Асоциация на животновъдите в Странджа”; Мария Степанчева – 

„Асоция на биволовъдите в България”; Христо Даков – „Национална развъдна 

асоциация на месо и млекопроизводителите”. 

 Д-р Деница Динчева откри срещата и каза, че със Заповед на министъра на 

земеделието и храните е сформирана работна група за изготвяне проект на наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските 

изисквания към животновъдните обекти. Необходимостта от изменение на наредбата 

произхожда от възпрепятстване работата на официалните ветеринарни лекари от 

съответните Областни дирекции по безопасност на храните. В тази връзка са изпратени 

предложения от тях за изменение и допълнение на наредбата. Бяха поискани 

предложения и от Браншовите организации, но само малка част от тях са дали такива. 

 Д-р Боряна Станимирова представи проекта на наредбата в консолидиран вид, 

като заинтересованите страни направиха следните предложения: 

        



 

    Мария Степанчева предложи в чл. 9, ал.1, т.5 да отпадне текста „при биволите 

вместо родилни боксове се обособяват легла с повдигнат под и обратен наклон в 

помещението, в което се отглеждат”, като по този начин ще се уеднаквят изискванията 

за говеда и биволи”. Предложението беше прието единодушно. 

Заинтересованите страни предложиха в приложение 2 към чл. 9, т.2 и 5 да се 

намалят оптималните норми за използваема площ за едно теле за да се улесни 

кандидатстването по  мярка 14 „Хуманно отношение към животните”. 

Д-р Деница Динчева: това вече е направено, като са уеднаквени изискванията в 

приложението от наредбата с Директива на съвета от 19 ноември 1991 година 

относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (91/629/ЕИО). 

Мария Степанчева предложи и при малачетата да се намалят оптималните норми 

за използваема площ за едно малаче. 

Боряна Дочева предложи оптималните норми за телета и малачета да се обединят. 

Предложението беше прието единодушно. 

Заинтересованите страни: Да отпадне изискването за оптимални норми на бокса в 

родилното помещение, посочени в т.7 от Приложение №2, тъй-като изменението на чл. 

9, ал.1, т.5 дава възможност за обособяване на място за раждане на животните. 

Предложението беше прието единодушно. 

Мария Степанчева предложи в т.4 от приложение 2 изискването за използваема 

площ в помещение за телета и малачета да бъде изменено в изискване за използваема 

площ в помещение и на двор. По този начин по-лесно ще се изпълнят изискванията по 

мярката. 

Д-р Деница Динчева: предложението съответства на изискването в Директива 

91/629/ЕИО, където е посочено изискване за свободно пространство без да се 

конкретизира. Ще обсъдим предложението с членовете на работната група. 

Бойко Синапов: да се намалят параметрите за използваема площ за дребните 

преживни животни в Приложение № 3 от наредбата. 

Д-р Деница Динчева: трябва да се обсъди с колегите от дирекция „Развитие на 

селските райони” 

Д-р Златка Възелова:  на този етап да не се изменят параметрите, защото са 

одобрени от Европейската комисия. При следващо изменение на мярка 14 ще се 

дискутира възможността за тяхното изменение. 



Румен Люцканов: да отпадне  изискването за размери на поилките и необходим 

поилен фронт за овцете и козите от Приложение № 3. 

Предложението беше прието единодушно. 

Юлия Илиева: чл. 22 от проекта на наредбата ще търпи промени, тъй-като 

колегите от дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” изразяват 

становище, че не може в наредба да се разписват санкции. Ще се направи препратка 

към Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Мария Степанчева: не може ли да отпадне изискването за дезинфекция, 

дератизация и дезинсекция в чл.19, т. 11 от наредбата, тъй-като плащаме много пари на 

фирми за извършването на тази дейност? 

Д-р Деница Динчева: изискването произлиза от ЗВД. 

Румен Люцканов: в нашия район тази дейност се извършва от Българската 

агенция по безопасност на храните. 

Боряна Дочева : това е във връзка със „синия език”. 

Д-р Николай Узунов: БАБХ извършват дизинфекция, дератизация и дезинсекция 

само във връзка с епизоотични рискове. Задължението за извършване на ДДД от фирма 

е записано в  Наредба № 3 от  2005 г. за условията и реда за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, която се издава от Министерството на 

здравеопазването. 

Д-р Деница Динчева закри срещата. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

от 

проведена среща с браншови организации, съгласно Заповед № 09-

910/09.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните 

 
 
 На 24.02.2016 г. в зала 400 на МЗХ беше организирана среща с браншови 

организации като им беше представен проекта на наредба за изм. и доп. на Наредба № 

44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните ферми.  

 От страна на МЗХ присъстваха: дирекция „Животновъдство”: д-р Деница Динчева, 

д-р Николай Узунов, д-р Боряна Станимирова, д-р Едита Хюсеин-Томова, Юлия Илиева; 

БАБХ: д-р Петя Пекова, заместник-изп. директор, д-р Иванка Кузманова, д-р Марина 

Иванова; д-р Дамян Миков – ОДБХ Стара Загора; 

 Браншови организации: Асоциация на свиневъдите в България - Динко Желязков; 

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България - Антон Игнатов; Съюз на 

птицевъдите в България - Димитър Белоречков; Професионална организация на 

производителите на водоплаващи в България - Борислав Спасов, Юри Янков, Янко Янев.  

 

 Д-р Станимирова откри срещата с представяне на изм. и доп. на „Общи изисквания 

към животновъдните обекти”.  

 Проф. Белоречков предлага в § 1, т. от Допълнителни разпоредби думата „птица” 

да се замени с думата „младо пиле”. Мотиви – Бройлерът е младо пиле, постига се по-

голяма яснота. 

 Д-р Петкова уточни, че целта на използването на това определение е 

уеднаквяване с терминологията на Европейското законодателство.  

Предложението не беше прието. 

 Последва дискусия за нуждата от наличие или не на дворчета (Приложение 9, II, 

т. 3.1 Изисквания към параметрите на жизнената среда при принудително    отглеждане и 

угояване на патици за втлъстен черен дроб) 

 Бяха обсъдени оптималните параметри за гъстота на отглеждане на патици за 

втлъстен черен дроб. Прецизирано беше изписването на възрастта на патиците в 

таблицата; отпадат 2 кв.м. дворчета при патици на възраст от 36 до 90 дни и от 91 до 

120 дни. Предложено и прието беше в „Изисквания към параметрите на жизнената среда 

при принудително отглеждане и угояване на патици за втлъстен черен дроб”  думата 

„принудително” да отпадне. Предложенията по-горе бяха приети единодушно.  

 В чл. 15, т. 3 думите „при подрастващите” отпадат.  

 Към същия член се създава нова точка: Нова точка : Параметрите и начините на 

отглеждане на други видове и категории  водоплаващи  са   съобразени с технологичните 



норми при спазване на изискванията за биосигурност и хуманно отношение към тях. 

Предложението беше прието единодушно. 

 Точка 3 „Условия за осигуряване на оптимален хранилен и поилен режим”  

Приложение 9 се заменя със следния текст: „На  птиците се осигурява достатъчен фронт 

за хранене и  поене съгласно технологията на отглеждане.”. Предложението беше прието 

единодушно от представителите на бранша.  

 Точка 4 и 5 „Хранене и поене” се заменят със следния текст: „На  птиците се 

осигурява достатъчен фронт за хранене и  поене съгласно технологията на отглеждане.”. 

Предложението беше прието единодушно от представителите на бранша. 

 Браншът предложи думите „принудително угояване” от целия текст на Наредбата 

да отпаднат. Предложението беше прието единодушно.  

 Таблиците с параметрите, касаещи температурния режим, фронт на хранене и 

поене към т. III. „Изисквания към параметрите на жизнената среда на гъски за втлъстен 

черен дроб” отпадат. Същите се заменят съответно със следните текстове: „На птиците се 

осигурява температурен режим  съобразен с технологията на отглеждане” и „На  птиците 

се осигурява достатъчен фронт за хранене и  поене съгласно технологията на 

отглеждане.”. Предложените изменения бяха приети единодушно от бранша.  

 

 Представителите на АИСБ предлагат в чл. 3 се правят следните изменения: в т. 2, 

б. „в” се изменя така: „в) за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна 

ферма тип А или тип Б – не по-малко от 500 м.”. Мотиви: Поради високия епизоотичен 

риск при отглеждане на свине във фамилните ферми тип Б с голям брой животни, следва 

да се въведе отстояние между обектите, отглеждащи един и същ вид животни - свине. 

Предложението беше единодушно прието след съгласуване по електронен път.  

 Предложена и приета единодушно беше нова редакция на чл. 11, ал. 5: 

„Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми (тип Б) и ферми 

тип „заден двор“  отговарят на изискванията на чл. 4, ал.1 ,т.2, 3, 5, 10 и 11”. 

 

 Прецизиран и приет единодушно беше текстът на новосъздадените точки 43 и 46 

от Допълнителните разпоредби.  
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