
 

  

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

  З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е  

 

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 № 14 от 2006 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на 

телета 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при 

отглеждане на телета. 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета ще 

бъде отстранено несъответствието на чл. 5 от наредбата с разпоредбата на чл. 3, 

параграф 1, буква „а“, изречение първо от Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 

декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата 

(ОВ, L 10 от 15.1.2009 г.), свързана с изискванията за хуманно отношение при 

отглеждане на телета на възраст над осем седмици. Предлаганата с проекта 

регламентация на обществените отношения е необходима за да се отстрани посоченото 

несъответствие, като телетата над осемседмична възраст ще се отглеждат групово в 

помещения без препятствие и при посочена в проекта средна площ на теле в 

зависимост от теглото му. 

Съгласно чл. 93, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 2013 година относно финансирането, управлението и 

мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕИО)   



№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 

№ 485/2008 на Съвета, правилата за кръстосано съответствие се състоят от 

законоустановените изисквания към управлението (ЗИУ) съгласно правото на 

Европейския съюз и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на 

земята, установени на национално равнище, както са посочени в приложение II от 

същия регламент, а именно – областите Околна среда, изменение на климата, добро 

земеделско състояние на земята; Обществено здраве, здраве на животните и на 

растенията; Хуманно отношение към животните. Съгласно чл. 98 и чл. 91, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № 1306/2013, в Република България следва да се въведат 

законоустановени изисквания за управление, посочени в Приложение II от регламента, 

в област Хуманно отношение към животните, които са задължителни за прилагане. В 

противен случай на Република България ще бъдат наложени административни санкции. 

Законоустановени изисквания към управлението № 11, посочени в Приложение II от 

Регламент (ЕС) № 1306/2013 включват членове 3 и 4 от Директива 2008/119/ЕО на 

Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на 

телетата (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7).  

Приемането на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 

от 2006 г. ще допринесе и за пълно съответствие с европейските изисквания, свързани с 

отглеждане на телетата, до повишаване на ефективността на осъществявания от БАБХ 

официален контрол, свързан с опазване здравето на телетата и спазване на 

изискванията за хуманно отношение към тях. 

Проектът въвежда изисквания на Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 

декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата, 

поради което е изготвена и приложена таблица за съответствието с правото на ЕС. 

 С измененията на чл. 137 (изм., ДВ, бр. 7 от 2013 г.) и на чл. 132 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), (изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г.) са въведени 

терминологични промени – думите „собствениците или управителите на животновъдни 

обекти“ са заменени със „собствениците, съответно ползвателите на животновъдни 

обекти“, което налага изменение, с цел привеждане на терминологията, използвана в 

Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение 

при отглеждане на телета в съответствие със ЗВД. В проекта са предвидени и правно-

технически корекции,  свързани със създаването на Българската агенция по безопасност 

на храните (БАБХ), която е правоприемник на Националната ветеринарномедицинска 

служба. 

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на 

Министерството на земеделието и храните. 



В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета  

беше публикуван на електронната страница Министерството на земеделието и храните 

с 14-дневен срок за предложения и становища. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета е 

съгласуван в съответствие с Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в 

системата на Министерството на земеделието и храните. Направените целесъобразни 

бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните 

изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета. 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК/БАБХ; ПН/БАБХ     



 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните 

изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета 

(обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г., изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.) 

 

§ 1. В чл. 1, т. 3 думите „собствениците и управителите” се заменят със 

„собствениците, съответно ползвателите”. 

§ 2. В наименованието на Раздел ІІІ след думата „собствениците” се добавя 

„съответно ползвателите“. 

§ 3. В чл. 3, ал. 1, т. 4, б. „б“ се изменя така: 

„б) минимално количество сух фураж, съдържащ смилаеми влакнини за всяко 

теле на възраст над 2 седмици, като количеството на влакнините се повишава от 50 до 

250 g дневно за телета на възраст от 8 до 20 седмици; на телетата не се слагат юлари;“ 

§ 4. В чл. 5 в текста преди т. 1 думите „над 15 дни“ се заменят с „над осем 

седмици“. 

§ 5. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба 

(РВМС)“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)“. 

§ 6. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

1. В § 1, т. 4, думите „Собственик или управител” се заменят със „Собственик, 

съответно ползвател”; 

 2. Параграф 1а се изменя така: 

„ § 1а. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2008/119/ ЕО на Съвета 

от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на 

телетата (кодифицирана версия) (ОВ, L 10 от 15.1.2009).“  

§ 7. В § 5 от заключителните разпоредби думата „генералния“ се заменя с 

„изпълнителния“. 

§ 8.  В приложението към чл. 9, ал. 3, в Таблицата на ред 2 „Инспекции” и на ред 

3 „Водене на документация” след думата „Собствениците“ се добавя „съответно 

ползвателите“. 

§ 9.  Навсякъде в наредбата: 

1. Думите „Собствениците или управителите“ се заменят със „Собствениците, 

съответно ползвателите“, а „Националната ветеринарномедицинска служба“ с 

„Българската агенция по безопасност на храните“; 



2. Абревиатурите „НВМС“ и „РВМС“ се заменят съответно с „БАБХ“ и „ОДБХ“. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК/БАБХ; ПН/БАБХ   



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

П Р О Т О К О Л 

гр. София, 19.07.2016 г. 

Днес, 19.07.2016 г. в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на 

БАБХ, находяща се на бул. „Пенчо Славейков“ № 15а в гр. София в изпълнение на Заповед 

№ РД 09-910 от 09.12.2015 г. на г-жа Десислава Танева – министър на земеделието и 

храните се проведе среща между представители на БАБХ и заинтересуваните лица – 

представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с 

говедовъдството. На срещата се обсъдиха промените в Наредба № 14 от 2006 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (обн., 

ДВ, бр. 17 от 2006 г., изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.). 

На срещата бяха поканени да присъстват представители на следните говедовъдни 

организации: 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ  

 
АСОЦИАЦИЯ ПО МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО 

 
АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В РЕГИОНА СТРАНДЖА – САКАР 

 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ 

 

АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО РОДОПСКО ГОВЕДО И ДЖЕРСЕЯ 

 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИВОЛОВЪДИ 

 

АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ 

 

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ГОВЕДА ОТ 

ПОРОДИТЕ МОНБЕЛИАРД И СИМЕНТАЛ”  

 

РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА – РОДОПСКО 

КЪСОРОГО, БЪЛГАРСКО РОДОПСКО, ИСКЪРСКО”  

 

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КАФЯВАТА ПОРОДА  

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИВОЛОВЪДСТВОТО 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗООИНЖЕНЕРИТЕ ЗА 

РАЗВЪЖДАНЕ НА ПОРОДИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 

 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСТНИ ПОРОДИ ГОВЕДА”  

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИТЕ ПОРОДИ АБЕРДИЙН АНГУС, 

ХЕРЕФОРД, ЛИМУЗИН, МЕСОДАЕН СИМЕНТАЛ И ГАЛОУЕЙ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, 

www.babh.government.bg 



На срещата присъстваха г-н Петър Чапкънов – главен зооинженер в Асоциация за 

развъждане на кафявата порода – гр. Севлиево, г-н Янко Горинов – председател на УС на 

сдружение „Асоциация за развъждане на местни породи говеда“, гр. София, д-р Георги 

Чобанов – директор на дирекция ЗХОЖКФ,  д-р Милена Трендафилова – главен експерт в 

дирекция ЗХОЖКФ и Пламена Николова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ при 

ЦУ на БАБХ. 

Националния съюз на говедовъдите в България изрази писмено съгласие за приемане 

на предлаганите промени в Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и 

хуманно отношение при отглеждане на телета и проекта на доклад от заместник-министъра 

на земеделието и храните. 

От останалите организации не са постъпвали възражения по проекта на наредбата и 

проекта на доклада. 

 

 

 

ПН/БАБХ 


