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Общи изисквания, контрол и сертификация на дейност 

биологично животновъдство 

Обект на контрол и сертификация могат да бъдат всички стопанства 

(оператори), отглеждащи изброените по-долу животни и спазващи изискванията на 

Европейското и Национално законодателство относно биологичното производство.  

Еднокопитни животни за разплод или  угояване 

Говеда 

Бикове  

Овце  

Кози  

Свине 

Видове от семейство еленови (Петнист елен ,Елен лопатар, Благороден елен, Еленът на отец 
Давид)  

Домашни птици (Пуйки, Гъски, Патици, Топачки, Пуйки и т.н.) 

Зайци 

Пчелини 

 

I. Условия за кандидатстване: 

1. Трябва да сте регистриран земеделски производител/фирма; 

2.  Трябва да сте регистрирари жиовотновъдния обект(и) 

3. Трябва да сте собственик на земята и/или да имате сключен договор 

за наем;   

4. Трябва да разполагате със скици (ортофотокарти) на:                                                               

- площите и помещенията в стопанството;                                                                                                                  

- полетата и сградите, използвани за отглеждане на животните и 

фуражите;        

II. Нормативни разпоредби 

1. Произход на животните: 

1.1 Когато сформирате стадо за първи път можете:  

- да закупите животни от сертифициран биологичен оператор, 

- да използване животни отглеждани по небиологичен начин. 

Когато се формира за пръв път биологично стадо от небиологично 

отглежданите млади бозайници същите биват отглеждани съобразно с 

разпоредбите за биологично производство, непосредствено щом като бъдат 

отбити. Освен това се прилагат следните ограничения към датата, на която 

животните влязат в стадото: 

а) бизоните, телетата и жребчетата са на възраст под шест месеца; 
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б) агнетата и яретата са по-малки от 60 дни; 

в) прасенцата — с тегло под 35 kg. 

 
1.2  НЕБИОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАЗВЪЖДАНЕТО 

а) Единствено за целите на развъждането животни, отгледани по 

небиологичен начин, могат да се въвеждат в единици за биологично 

производство, когато породата е застрашена от изчезване в животновъдството, 

В такъв случай не е необходимо животните от тези породи да бъдат раждали.  

б) Отгледани по небиологичен начин животни се включват биологичсно 

стопанство единствено и само когато няма достатъчно качество или количество 

животни, отгледани по биологичен начин и това е доказано със справка от 

съответния регистър на МЗм. В допълнение стопаните прилагат изискванията 

на параграв.  в) до ж) на настоящия раздел 

в) Включване в биологично стадо на животни от конвенционално стопанство 

може да се извърши след предварително издадено на оператора/ 

подизпълнителя разрешение от Компетентния орган, по реда и сроковете на чл. 

13 и чл. 14 от Наредба № 5/2018 при условие, че е спазено ограничението за 

въвеждане на: 

- до максимум 10 % от възрастните еднокопитни животни или възрастните 

екземпляри едър рогат добитък и 20 % от възрастните свине, овце, кози, зайци 

или животни от семейство еленови; 

- до максимум едно животно на година за единици за стопаснства с по-малко 

от 10 екземпляра еднокопитни животни, животни от семейство еленови или 

едър рогат добитък, или зайци, или с по-малко от пет екземпляра свине, овце 

или кози.  

 г) Оператор/ подизпълнител може да разшири биологично стадо с 

небиологично отглеждани животни с до 40%, след получено разрешение от 

Компетентния орган по реда и сроковете на чл. 13 и чл. 14 от Наредба № 

5/2018 и при условиче, че операторът: 

- иска да предприеме сериозно разширение на стопанството; 

- иска да смени дадена порода; 

- при нова специализация на направление на породата; 

отглежданите по небиологичен начин животни се държат отделно от другите 

животни или могат да се идентифицират до края на преходния период, посочен 

в точка 

д) В съответствие с Приложение II Част II, т. 1.3.1 МЗм може да разреши 

създаване на ято от птици или подновяването му в дадена единица за 

биологично производство с небиологични животни, само при отсъствие на 

достатъчно количество отгледани по биологичен начин птици, и че ярките за 

производство на яйца и птиците за производство на месо са на не повече от 

три дни. 

Коментар [U1]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.4. от Регламент (ЕС) 
2018/848 

Коментар [U2]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.4. от Регламент (ЕС) 
2018/848 

Коментар [U3]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.3 от Регламент (ЕС) 
2018/848 
 

Коментар [U4]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.3 от Регламент (ЕС) 
2018/848 
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е) Компетентният орган може да разреши подновяването на пчелните 

семейства в даден биологичен пчелин с до 20 % пчелите майки и пчелните 

семейства, отгледани по небиологичен начин. Въведените пчели майки и/или 

пчелни семейства се поставят в кошери с пити или восъчни основи, 

произхождащи от единици за биологично производство. Годишно небиологично 

пчелно семейство или небиологична пчела майка може да се замени едно 

биологично пчелно семейство или една пчела майка.  

ж) При въвеждане на небиологични животни в биологична единица при 

условията и реда на настоящия параграф 4, стопаните трябва да осигурят 

отделянето им от биологичните животни или най - малкото да могат да се 

идентифицират до края на преходния период. 

з) Веднага след въвеждането в стопанството небиологичните животните 

биват отглеждани съгласно разпоредбите за биологично животновъдство 

и) Необходимите документи и условия за издаване на дерогации по 

описаните по - горе случай  са представени в чл. 13 и чл. 14 от Наредба № 

5/2018 и на интернет страницата на МЗм 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/ 

2. Отглеждането на животните е организарано: 

(1) ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  

а) по начин който да осигури ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ДО ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА, 

което да им позволява да се раздвижват, по възможност пасища, винаги когато 

метеорологичните и сезонните условия, както и състоянието на почвата го 

позволяват, освен когато не са наложени ограничения и задължения на 

съответния Компетентен орган.  

б) по начин, който осигурява максималното използване на пашата от 

пасищата, в зависимост от наличието на условия за паша през различните 

периоди на годината; отглеждането и движението на животните, което 

изискване, може да не се прилага през зимните месеци. 

в) Всички животни без свине, домашните птици и пчели ИМАТ ПОСТОЯНЕН 

ДОСТЪП ДО ПАСИЩА, КОГАТО УСЛОВИЯТА ПОЗВОЛЯВАТ, ИЛИ ИМАТ ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП 

ДО ГРУБ ФУРАЖ. Едрия рогат добитък (овце, кози, еднокопитни животни), животни 

от семейство еленови и зайци имат достъп открито пространство и пасища за 

свободно пашуване винаги, когато условията позволяват това.  

г)  Откритите пространства в биологичното стопанство могат да бъдат 

частично покрити. Помещенията тип веранда не се считат за открити 

пространства.  

Коментар [U5]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.2 от Регламент (ЕС) 
2018/848 

Коментар [U6]: Приложение II, част 
II т. 1.3.4.4.5 от Регламент (ЕС) 
2018/848 
 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/
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д) Биологични  животни не могат да бъдат отглеждани в заграждения 

върху много мокри или блатисти почвил 

(2) СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТКРИТИТЕ ПРОСТРАНСТВА И 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК, ОВЦЕ, КОЗИ И 

ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ 

а) Мъжките екземпляри при едрия рогат добитък, по-възрастни от една 

година, имат достъп до пасища или открито пространство. 

б) ЗАБРАНЯВА СЕ ВРЪЗВАНЕ ИЛИ ИЗОЛИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, освен по 

отношение на отделни животни за ограничен период и доколкото това е 

обосновано по причини от ветеринарно естество. Изолирането на животните 

може да се разреши единствено за ограничен период и единствено когато е 

застрашена безопасността на работниците или по съображения, свързани с 

хуманното отношение към животните. Стопаните съхраняват и при поискване 

предоставя писменни доказателства за това от ветеринарния лекар на 

стопанството.  

в) Може да се предприеме връзване на едрия рогат добитък само след 

разрешение от Компетентния орган (МЗм). Разрешението се дава за 

стопанства с най-много 50 животни (без младите екземпляри), ако не е 

възможно животните да бъдат държани на групи, отговарящи на 

поведенческите им изисквания, при условие че имат достъп до пасища през 

периода на паша и че най-малко два пъти седмично имат достъп до открити 

пространства, когато пашата не е възможна. 

Необходимите документи и условия за издаване на това разрешение от 

Компетентното звено са представени в чл.13 и чл. 15 от Наредба № 5/2018 и нa 

интернет страницата на Компетентния орган 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/  

 (3)  СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТКРИТИТЕ ПРОСТРАНСТВА И 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ ОТ СЕМЕЙСТВО ЕЛЕНОВИ 

а) животните разполагат с убежища, заслони и огради, които не вредят на 

животните; 

б) в загражденията за благороден елен на животните се осигуряват 

условия  да се въргалят в кал, за да се осигури поддържане на кожата и 

регулиране на телесната температура; 

в) помещенията за отглеждане на животни са с гладки, но не хлъзгави 

подове; 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/
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г) всички помещения разполагат с удобни, чисти и сухи площи с 

достатъчни размери за лягане или почивка, състоящи се от здрава и плътна 

конструкция, която не е от летви.  

д) На местата за почивка на животните се осигуряват достатъчно широки 

сухи площи за лягане, покрити с постелъчен материал. Постелъчният материал 

се състои от слама или други подходящи естествени материали. Той може да 

се подобри и обогати с всеки от минералните продукти, разрешени за употреба 

съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 848/2018 като тор или подобрител на 

почвата в биологичното производство; (Приложение № 3).  

е) Хранилките в стопанството се разполагат на места, защитени от лошото 

време, и достъпни както за животните, така и за персонала, който се грижи за 

тях. Почвата, върху която са разположени местата за хранене, е консолидирана 

и хранилките са оборудвани с покрив; 

ж) При невъзможност да бъде гарантиран постоянен достъп до храна, 

местата за хранене се проектират така, че всички животни да могат да се 

хранят едновременно. 

з) За животните от семейство еленови, отглеждани в заграждение, се 

осигурява чиста и прясна вода, освен ако не е наличен естествен воден 

източник, който е лесно достъпен за животните, се осигуряват места за 

водопой. 

 

(4). СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТКРИТИТЕ ПРОСТРАНСТВА И 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПТИЦИ 

а) При отглеждането на домашни птици, операторът трябва да осигури 

достъпът им до открито пространство поне за една трета от живота им освен 

когато са наложени временни ограничения въз основа на нормативен акт. 

б) Площите на открито за домашни птици в стопанството трябва да са 

покрити основно с растителност и да позволяват на животните лесен достъп до 

достатъчен брой поилки. 

в) През деня стопаните се предоставя непрекъснат достъп до открити 

пространства от толкова ранна възраст, колкото е практически възможно и 

когато физиологичните и физическите условия позволяват това, освен когато са 

наложени временни ограничения въз основа на законодателството.  

г ) При птици за разплод и ярки под 18 седмици, когато условията, 

посочени в точка в) по отношение на наложените въз основа на 
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законодателството на Съюза ограничения и задължения, свързани с 

опазването на човешкото здраве и здравето на животните, са изпълнени и не 

допускат достъпа на птици за разплод и ярки под 18 седмици до открити 

пространства, помещенията тип веранда се считат за открити пространства и в 

такъв случай са снабдени с телена ограда, която да не допуска вътре други 

птици. 

е) Когато домашните птици са в затворени помещения поради ограничения 

или задължения въз основа на законодателството, операторът трябва да 

осигури постоянен достъп до достатъчно количество груб фураж и материал, 

подходящ за покриване на етологичните им потребности. 

3  ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

3.1 Общи изисквания 

ОПЕРАТОРИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД ТРЯБВА ДА 

ОТГЛЕЖДАТ ЖИВОТНИТЕ С ГЪСТОТА СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЧАСТ II НА ПРИЛОЖЕНИЕ II ОТ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/464 И ДА ИМАТ ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИЗИСКВАНЕТО – Приложение 2 

(1)  Забрана за отглеждане на животни без използване на земя 

OТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯ, СТОПАНИСВАНА ОТ 

ОПЕРАТОРА И/ ИЛИ БЕЗ ОПЕРАТОРЪТ ДА Е УСТАНОВИЛ ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ДРУГ 

ОПЕРАТОР, СЪОТВЕТНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, СЕ ЗАБРАНЯВА. 

 (2)  Общата гъстота на животните, отглеждани по биологичен метод не 

трябва да превишава границата от 170 kg азот на хектар използвана 

земеделска площ на година. За изпълнение на изискването операторът 

осигурява следния максимален брой животни на хектар, посочен в Приложение 

1 и Приложение № 2. 

(3 ) В изпълнение на предходния параграф отглеждането на животните в 

стопанството се организира така, че  броят на животните се ограничава с оглед 

на свеждането до минимум на изтощаването на пасищата, отъпкването на 

почвата, ерозията и замърсяването, причинени от животните или от 

разнасянето на техния тор.  

 

3.2 Едновременно отглеждане на биологични и небиологични животни 

(1) В стопанството, прилагащо принципите на биологично производство 

могат да се отглеждат животни и по небиологичен метод, само ако се отглеждат 

върху единици, където парцелите, сградите, съоръженията и т.н. са ясно 

отделени от единиците, прилагащи разпоредбите на биологичното 
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производство, и ако биологично отглежданите животни са от различен 

биологичен вид. 

(2) Съгласно разпоредбите, отглеждани по небиологичен начин животни в 

стопанството, могат да използват биологични пасища за ограничен период 

всяка година, при условие че са отглеждани по екологосъобразен начин върху 

земя, по отношение на която се предоставя подпомагане съгласно членове 23, 

25, 28, 30, 31 и 34 от Регламент (ЕС) №1305/2013. При отглеждане на 

небиологични животни в съответна стопанска единица тяхното пашуване се 

организира по начин да не се намират на обработваната по биологичен начин 

земя едновременно с животни, отглеждани по биологичен начин. 

(3)  . Животните, отглеждани по биологичен начин, могат да пасат на 

обща мера при следните условия: 

 а) общата мера в продължение на най-малко три години да не е 

третирана с продукти или вещества, които не са разрешени за използване в 

биологичното производство; 

 б) всички животни, отглеждани по небиологичен начин, които ползват 

обща мера, да са отглеждани по екологосъобразен начин върху земя, по 

отношение на която се предоставя подпомагане съгласно членове 23, 25, 28, 

30, 31 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013; 

 в) животинските продукти от животни, отглеждани по биологичен начин, 

произведени по времето, когато тези животни пасат на обща мера, не се считат 

за биологични продукти, докато не бъде доказано, че въпросните животни са 

били надлежно отделени от животните, отглеждани по небиологичен начин. 

4. ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ И РАЗМНОЖАВАНЕ   

(1) Системното извършване на операции, като: ПОСТАВЯНЕ НА 

ЕЛАСТИЧНИ ПРЪСТЕНИ НА ОПАШКАТА ПРИ ОВЦЕТЕ, ПОДРЯЗВАНЕТО НА ЧОВКИТЕ ПРИ 

ПТИЦИТЕ, когато се извършва в първите три дни от живота, отстраняването на 

рогата Е ЗАБРАНЕНО при биологичното животновъдство.  

(2) Всяко страдание, болката и стрес се избягват и се свеждат до 

минимум през целия живот на животното, включително при умъртвяване. 

Скубането на перата на пилетата е забрането. 

(3) Страданието на животните се намалява до минимум чрез 

употребата на адекватна анестезия и/или аналгезия и посредством 

извършването на всяка операция само в най-подходящата възраст и от 

квалифициран персонал.  
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 (4) При определени условия (подобряване здравето, благосъстоянието 

или хигиената на животните или когато е застрашена безопасността на 

работниците) единствено в отделни случаи, съответен оператор може да 

поиска разрешение от Конпетентното звено при МЗ за прилагане на 

изключение от Приложение II, част II т. 1.7.8 по реда, сроковете и документите 

разписани в чл.13 и чл. 15 от Наредба № 5/2018 и нa интернет страницата на 

Компетентния орган  

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-

proizvodstvo/ 

(5)  Физическата кастрация на животните с цел запазване на качеството на 

продуктите и съхранение на традиционните производствени практики се 

разрешава, но само при посочените  в т.2 условия.  

(6 ) Животните се товарят и разтоварват без използване на електрически 

стимулатори за придвижването им със сила. Забранява се употребата на 

всякакви алопатични успокоителни преди или по време на транспорт на 

животни. При организирането на транспорта се организира и съблюдава то да 

се извършва в най-кратък период.  

(7) При животните в биологичното стопанство се използват само 

естествени методи на размножаване; допуска се и изкуствено осеменяване. Не 

се допуска третиране с хормони или други вещества с подобен ефект за 

индуциране или възпрепятстване на размножавнето, освен като форма на 

терапевтично ветеринарно лечение на отделно животно; 

 (8) Не се използват форми на изкуствено размножаване, като клониране и 

трансфер на ембриони и отглеждането на изкуствено индуцирани полиплоиди. 

 (9) СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЧЕЛИ  

а) Осакатяване, като например РЯЗАНЕТО НА КРИЛАТА НА ПЧЕЛИТЕ МАЙКИ, Е 

ЗАБРАНЕНО. 

б) При изваждането и събирането на меда не се разрешава употребата на  

синтетични химически средства против насекоми. 

в) Извличането на меда се извършва внимателно, от обучени лица, като 

не унищожаването на пчелите в пчелните (вадене на пчелен мед без пило).  

г) При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел 

производство и продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/
https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/biologichno-proizvodstvo/
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Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и 

племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър 

5. ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО  

(1) При отглеждане на животните операторът осигурява условия 

всички млади бозайници трябва да бъдат ХРАНЕНИ ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ С МАЙЧИНО 

МЛЯКО вместо с естествено мляко за минимален период от: 

-  90 дни за едър рогат добитък и за еднокопитни животни; 

- 90 дни за видове от семейство еленови 

- 45 дни за овце и кози  

- 42 дни за зайци 

- 40 дни за свине  

През посочения по горе-период НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА 

МЛЯКОТО, СЪДЪРЖАЩИ ХИМИЧЕСКИ СИНТЕЗИРАНИ СЪСТАВКИ ИЛИ ТАКИВА С 

РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.  

(2) Забранява се държането на животните в условия или подлагането 

им на хранителни режими, които могат да предизвикат анемия;  

(3) Методите за угояване винаги съответстват на нормалните модели 

на хранене за всеки вид и на хуманното отношение към животните на всеки 

етап от процеса на отглеждане. Насилственото хранене е забранено.   

(4) Системите  за отглеждане на тревопасни животни трябва да се 

основат на пашуване на биологичните живитовни на обработвана по 

биологичен начин земя.  

(5) Фуражит е за животните се набавят основно от земеделското 

стопанство, където се отглеждат животните, или се набавят от единици за 

биологично производство (не по–малко от 65 %) или от такива в преход към 

биологично производство, принадлежащи на други стопанства в същия район ; 

(6) Фуражната  смес на дажбите може да съдържа: 

а) Средно до 25 % фураж, произведен при преход към биологично 

производство, считано от втората година на прехода.  

б) до 100 %, когато фуражът, в преход към биологично производство, 

произхожда от стопанството, където се отглеждат животните; както и 

в) до 20 % от общото средно количество на фуража, използван за храна на 

селскостопанските животни, може да произхожда от паша или коситба на 

постоянни пасища, парцели с многогодишни фуражни култури или протеинови 

култури, засети съгласно принципите на биологичното управление върху земи, 
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намиращи се в първата година от своя преход, ако тези земи са част от самото 

земеделско стопанство. 

г) Когато за хранене се използват и двата вида фуражи , произведени при 

първа и втора година на преход към биологично производство, общият 

комбиниран процентен дял на тези два вида фуражи не надвишава 25 %. 

д)  фуражните суровини с произход от растения, водорасли, животни или 

дрожди са произведени по биологичен начин; 

и)  Небиологичен фураж усвоен при преминаване на животните през 

конвенционални площи, при смяна на биологините пасища: 

- за максимум 35 дни, в т.ч. пътят за отиване и връщане; или 

- до максимум 10 % от общата годишна фуражна дажба, изчислени като 

процент от сухото вещество на храните със земеделски произход 

й) небиологични фуражни суровини с произход от растения, водорасли, 

животни или дрожди, фуражни суровини с микробен или минерален произход, 

фуражни добавки и технологични спомагателни вещества могат да се 

използват само ако са разрешени за употреба в биологичното производство 

съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2018/848 и представени в Приложение 3. 

(7) При  тревопасните животни (едър рогат добитък, овце, кози и 

еднокопитни животни) и животни от семейство еленови, освен през периода, в 

който всяка година животните сменят пасището, най-малко 70 % от фуража е 

произведен от самата стопанска единица или в случаите, когато това е 

невъзможно — произведен в сътрудничество с други практикуващи биологично 

земеделие стопанства от същия регион  

(8) При  храненето на свине и птици най-малко 30 % от фуража 

произхожда от самото стопанство или, когато това не е осъществимо или такъв 

фураж не е наличен, се произвежда в сътрудничество с други единици за 

биологично производство или производствени единици в преход към 

биологично производство и фуражни оператори, използващи фураж и фуражни 

суровини от същия район; 

а) към дневната дажба се добавя груб фураж, пресен или изсушен фураж 

или силаж; 

б) за изхранхването на животните от тези две групи се изполват 

биологични протеинови фуражи. Съгласно разпоредбите на чл. 12 буква а),  т.3-

6 от Наредба № 5/2018 могат да се използват конвенционални такива 

единствено при условие, че: 
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- има потвърждение от Компетентния орган за отсъствието на биологичен 

такъв; 

- произведени са или са приготвени без химични разтворители; 

- използването им се ограничава до: храненето само на прасенца до 35 kg  

и младите екземпляри с конкретни протеинови съставки; 

 период от 12 месеца за тези животни, количеството им не надвишава 5 %. 

от  сухото вещество на фуража със земеделски произход 

в) при изхранването на домашните птици, когато фуражът от прилежащата 

зона е ограничен, например поради дълго задържала се снежна покривка или 

поради засушаване, в хранителния режим може да се включи допълнително 

хранене с груб фураж 

(9) При  храненето на зайците само когато тревата не е достатъчна, се 

осигурява храна, богата на влакнини, като слама или сено. Фуражът съставлява 

най-малко 60 % от хранителния режим, като най-малко 70 % от него е 

произведен от самата стопанска единица или в случаите, когато това е 

невъзможно — произведен в сътрудничество с други практикуващи биологично 

земеделие стопанства от същия регион.  

(10)  В  края на производствения сезон пчелните семейства трябва да 

разполагат с достатъчно запаси от мед и полен, за да преживеят зимата  

(11) Храненето  на пчелните семейства се разрешава само в случаите, 

когато оцеляването им е застрашено поради климатични условия. Храненето се 

извършва с биологичен мед, биологичен захарен сироп или биологична захар. 

 
6. Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение при 

биологично отглеждани животни  

(1) Профилактиката на заболяванията се извършва чрез избор подходящи 

устойчиви породи и генетични линии, прилагане на управленски практики в 

животновъдството, осигуряване на висококачествен фураж, движение, 

подходяща гъстота на животните и подходящи помещения с добре поддържана 

хигиена. 

(2) Разрешено е лечение, наложено въз основа на законодателството на 

Съюза, с оглед на опазването на човешкото здраве и здравето на животните. 

Може да се използват имунологични ветеринарни лекарствени продукти. 

(3) УПОТРЕБАТА НА СИНТЕЗИРАНИ ПО ХИМИЧЕСКИ ПЪТ АЛОПАТИЧНИ 

ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И АНТИБИОТИЦИ ВКЛЮЧИТЕЛНО АНТИБИОТИЦИ И 
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БОЛУСИ ОТ СИНТЕЗИРАНИ АЛОПАТИЧНИ ХИМИЧЕСКИ МОЛЕКУЛИ С ЦЕЛ ПРОФИЛАКТИКА Е 

ЗАБРАНЕНО. 

(4) Употребата на синтетични аминокиселини, вещества стимулиращи 

растежа или продуктивността, (включително антибиотици, кокцидиостатици и 

други изкуствени помощни вещества, стимулиращи растежа) хормони или 

сходни субстанции с цел контролиране на размножаването или за други цели 

(например индукция или синхронизиране на разгонването), Е ЗАБРАНЕНО. 

(5) Когато животните се взимат от единици за небиологично производство, 

в зависимост от обстоятелствата могат да бъдат прилагани специални мерки 

като скрининг тестове или периоди на карантина. 

(6) Ако въпреки превантивните мерки за осигуряване на здравето на 

животните, някое животно се разболее или получи нараняване, то трябва 

незабавно да бъде подложено на лечение, при необходимост в изолатор и в 

подходящо помещение. 

(7) Използването на фитотерапевтични продукти, хомеопатични продукти, 

микроелементи и продукти е за предпочитане пред ветеринарното лечение със 

синтезирани по химически път алопатични средства или антибиотици, при 

спазване на строги условия и на отговорността на ветеринарния лекар. По-

специално се определят ограничения по отношение на курсовете на лечение и 

карентните срокове. 

(8) С изключение на ваксини, обработките срещу паразити и 

задължителни схеми за ликвидиране, когато животното или групата от животни 

получават повече от три курса на лечение със синтезирани по химически път 

алопатични ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици в рамките на 12 

месеца, или повече от един курс на лечение, ако производственият им жизнен 

цикъл продължава по-малко от година, съответните животни или продукт, 

получен от тях, не могат да бъдат използвани като биологични продукти. 

(9) Карентният период между последното даване на дадено животно на 

синтезиран по химичен път алопатичен ветеринарен лекарствен продукт, 

включително антибиотик, при нормални условия на употреба и производството 

на произведени по биологичен метод храни от такова животно е двойно по-

голям от карентния период, посочен в член 11 от Директива 2001/82/ЕО, и е 

най-малко 48 часа.  

(10) Когато дадено животно бива лекувано индивидуално по 

ветеринарни съображения, то се държи на места с твърд под и му се осигурява 
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слама или подходяща настилка за лягане. Животното трябва да може да се 

обръща лесно и да лежи удобно в цял ръст 

(11) Използването  на фуражни суровини от минерален произход, 

разрешени за употреба в биологичното производство съгласно член 24, на 

хранителни добавки, разрешени за употреба в биологичното производство 

съгласно член 24 Регламент (ЕС) 2018/848 и на фитотерапевтични и 

хомеопатични продукти е за предпочитане пред ветеринарното лечение със 

синтезирани по химически път алопатични ветеринарни лекарствени продукти 

включително антибиотици, при условие че тяхното лечебно въздействие е 

ефикасно за вида на животното и за състоянието, за което е предназначено 

лечението 

(12) Всеки оператор предприема необходимите своевременни и 

ефективни действия по почистване и дезинфекция на помещенията, оборите, 

оборудването и инструментите, за да се предотврати появата на инфекции и 

натрупването на болестотворни организми.  

 Почистването и дезинфекцията се извършват единствено с 

продукти, посочени в Приложение 4, съгласно разпоредбите на чл. 24 от 

Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент за изпълнение 2021/1165. 

(13) Изпражненията, урината и недоизяденият или разпръснат фураж 

се отстраняват колкото е възможно по-често, за да се намали отделянето на 

миризми и да се предотврати появата на насекоми или гризачи. 

(14) В помещенията не трябва да има животни през периодите между 

отглеждането на всяка една партида от птици. През тези периоди помещенията 

и оборудването се почистват и дезинфекцират. За изпълнение на т. 1.9.4.4 от 

Приложение II на част II от Регламент (ЕС) 2018/848 след отглеждането на 

всяка партида птици приключи, откритите заградени площи се оставят празни 

период не по-малък от 14 дни. Всеки оператор, съответно подизпълнител 

поддържа писмени доказателства за изпълнението на това нормативно 

изискване. Изискванията на настоящата алинея не се прилагат в стопанските 

единици, където птиците не се отглеждат на партиди, не се гледат в открити 

заградени площи и могат да се движат свободно през целия ден.  

(15) Операторите поддържат писмени доказателства за прилагането на 

този период. Тези изисквания не важат за местата, където птиците не се 

отглеждат на партиди, не се гледат в открити заградени площи и могат да се 

движат свободно през целия ден. 
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(16) За целите на защита на рамки, кошери и пити, особено за защита 

от вредители, операторите използват единствено родентициди (използват се 

само при клопки) и съответните продукти, изброени Приложение 5, съгласно 

разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент за изпълнение 

2021/1165. 

(17) За  дезинфекция на пчелина, стопанинът извършва дезинфекция 

единствено чрез физическата обработка, като например излагането на водна 

пара или пряк пламък. 

(18) При биологично отглеждане на пчели се предприема унищожаване 

на мъжкото потомство се разрешава само ако се налага да бъде спряно 

нашествието на Varroa destructor. 

(19) Ако въпреки всички изброени превантивни мерки, пчелните 

семейства се разболеят или бъдат нападнати от паразити, те незабавно се 

подлагат на лечение и при необходимост могат да се разположат в изолаторни 

пчелини. 

(20) Ветеринарни лекарствени продукти могат да бъдат използвани в 

биологичното пчеларство, доколкото такава употреба е разрешена от 

действащото законодателство, съгласувани със законодателството на 

Общността. 

(21) В случаите на нашествия на Varroa destructor могат да се 

използват мравчена киселина, млечна киселина, оцетна киселина и оксалова 

киселина, както и ментол, тимол, евкалиптол или камфор. 

(22) Ако бъде приложено лечение със вещества който не са разрешени 

по смисъла членове 9 и 24 от Регламент 2018/848 (синтезирани по химически 

път алопатични продукти), по време на този период подложените на лечение 

пчелни семейства се преместват в изолаторни пчелини, а целият восък се 

заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство. Прилага се 

едногодишен период на преход. 

III. Основните етапи при кандидатстването и контрола са: 

  Запознаване с изискванията за биологично производство 

(Регламент (ЕС) № 2018/848 и нормативните документи за изпълнение. 

Необходимо е операторът сам да прецени, дали може и как би могъл да 

изпълни изискванията на приложимото законодателство. При необходимост 

НУТРАМЕД ЕООД разяснява конкретни нормативни изисквания, с цел 
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оператора да е информиран и да прецени своята готовност да прилага 

нормативните изисквания.   

 Попълване и представяне на Заявление (по образец) и 

придружаващите го документи (изброени в заявлението) до Органа за 

сертификация. При затруднения НУТРАМЕД ЕООД оказва съдействие за 

попълване на заявлението и прилагане на необходимите документи. 

  Изготвяне и предоставяне на оферта, съобразена с големината, 

вида и броя дейности на оператора.  

 Подписване на договор и изплащане на 50% от стойността на 

услугата. 

 Операторът разработва план за управление, с който документира 

как ще извършва дейностите в съответствие с нормативните изисквания. 

 Провеждане на инспекция (контрол) на оператора от страна на 

НУТРАМЕД ЕООД или Орган по сертификация. 

 Заплащате на остатъчната сума по договора. 

 Издаване и получаване на Сертификат  

 

IV. Провеждане на физически и лабораторен контрол от страна на 

Органа по сертификация  

(1) След подписване на договор за контрол и сертификация ОСП 

извършва минимум една годишна инспекция на всеки оператор.  

(2) В съответствие с чл. 38 от Регламент (EС) № 2018/848, като 

контролиращо лице ОСП при Нутрамед ЕООД ежегодно извършва и:  

- допълнителни контролни посещения на случаен принцип, на най-малко 10 

% от подписалите договор оператори, като приоритет в избора са оператори 

със среден и висок клас на риска 

- най-малко 10 % от всички инспекции и посещения, които се извършват 

от Органа по сертификация са без предизвестие, като и за този вид 

инспекции/посещение също са с приоритет оператори със среден и висок 

риск.  

(3) Като елемент от контрола на операторите, Органът по сертификация има 

право и извършва вземане на проби на 5 % от операторите включени в 

системата за контрол и при основателно съмнение. 

 

V. Оценка на съответствието 

(1) Инспекторът извършва физическа проверка и документална оценка на 

съответствието на дейността на оператора с изискванияна на Регламент (ЕС) 
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№ 2018/848 и нормативните актове от Компетентния орган, за прилагане на 

упоменатия Регламент;  

(2) Резултатът от физическата проверка се документира от инспектора или 

оценителския екип на ОСП в Констативен протокол от проверка, който се 

издава и подписва от инспектора и оператора / подизпълнителя при самата 

проверка. 

(3) Установено в момента на инспекцията неспазване на изискване за 

биологично производство се документира в Констативния протокол от 

проверка.  

(4) Констативният протокол, заедно с цялата документация от инспекцията 

на заявителя вкл. протокол от изпитване се представят на Мениджър контрол и 

сертификация при „НУТРАМЕД” ЕООД, за вземане на решение. 

(5) Когато не са установени несъответствия, в срок до 10 дни от 

предоставените му за преглед документи, Мениджър контрол и сертификация 

при „НУТРАМЕД” ЕООД взема решение за сертификация.  

Решението на Мениджър контрол и сертификация се документира в ,,Оценка на 

съответствието, преглед и решение за сертификация“, копие от който се 

изпраща на оператора.  

(6) Когато са установени несъответствия от контрола, в срок до 3 дни от 

констатирането им, Мениджър контрол и сертификация взема решение за: 

- налагане на санкция съгласно „Каталога на санкциите“, прилаган от Органа по 

сертификация; 

- отказ за сертификация или ограничаване на сертификацията поради 

констатирани пропуски или несъответствия;  

 (7) Решението на Мениджър контрол и сертификация се документира в 

,,Оценка на съответствието, преглед и решение за сертификация“, копие от 

който се предоставя на оператора по електронен път. 

(8) След проведена инспекция и взето положително решение за 

сертификация, Органът по сертификация издава Сертификат по смисъла на чл. 

35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/848 в съответствие с приложения VI 

от Регламент (ЕС) № 2018/848 и приложение към него, съдържащо справка за 

имотите и количеството произведена първично земеделска продукция през 

съответната година. 

(9) При установени нередности и нарушения са прилагат разпоредбите и 

сроковете посочени от компетентния орган в списъка на санкциите и в 

съответствие с ПК 4.6-01 „Предоставяне на обществено достъпна информация” 

и ПК 7.11-01 ,,Правила за прекратяване, ограничаване, временно спиране или 

отнемане на сертификация“. 
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Приложение № 1 

Максимален брой животни на хектар площ за отглеждане/ пашуване 

Категория или вид Максимален брой животни на хектар равен на 
170 kg азот/ha/година 

Еднокопитни над шестмесечна възраст 2 

Телета за угояване 5 

Други животни от рода на едрия рогат добитък, по-
малки от 1 година 

5 

Мъжки говеда — от една до две години 3,3 

Женски говеда — от една до две години 3,3 

Мъжки говеда на две и повече години 2 

Юници за разплод 2,5 

Юници за угояване 2,5 

Млекодайни крави 2 

Бракувани млекодайни крави 2 

Други крави 2,5 

Женски зайци за разплод 100 

Женски овце за разплод 13,3 

Кози 13,3 

 

Петнист елен 
Cervus nippon 

1 хектар 15 

Лопатар 
Dama dama 

1 хектар 15 

Благороден елен 
Cervus elaphus 

2 хектара 7 

Еленът на отец Давид 
Elaphurus davidianus 

2 хектара 7 

Повече от един екземпляр от 
семейство еленови 

3 хектара 7, при положение че в стадото са налице 
благороден елен и еленът на отец Давид; 
15, при положение че в стадото не са налице нито 
благороден елен, нито еленът на отец Давид 



 

18 
 

Приложение № 2 Гъстота на животните и минимална повърхност на 

закритите и откритите площи 

 

1. Едър рогат добитък 

  Закрита площ 

(нетна площ на разположение на 
животните) 

Открита площ 

(площ за раздвижване, без 
пасища) 

  Минимално живо 
тегло (kg) 

m2/глава 
добитък 

m2/глава добитък 

  
До 100 1,5 1,1 

До 200  2,5 1,9 

До 350 4,0 3 

Над 350 5 с минимум 1 
m2/100 kg 

3,7 с минимум 0,75 m2/100 kg 

Млекодайни крави   6 4,5 

Бикове за разплод   10 30 

2. Овце и кози 

  Закрита площ 

(нетна площ на разположение на 
животните) 

Открита площ 

(площ за раздвижване, без 
пасища) 

  m2/глава добитък m2/глава добитък 

Овце 1,5 2,5 

Агнета 0,35 0,5 

Кози 1,5 2,5 

Ярета 0,35 0,5 
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3. Еднокопитни животни 

  Закрита площ 

(нетна площ на разположение на 
животните) 

Открита площ 

(площ за раздвижване, без 
пасища) 

  Минимално 
живо тегло (kg) 

m2/глава добитък 
[големина на 

боксовете според 
височината на 

конете] 

m2/глава добитък 

Еднокопитни животни 
за разплод и угояване 

До 100 1,5 1,1 

До 200 2,5 1,9 

До 350 4,0 3 

Над 350 5 с минимум 1 m2/100 
kg 

3,7 с минимум 0,75 m2/100 kg 

 

4. Свине 

    Закрита площ (нетна площ на 
разположение за свине, което 

означава вътрешните размери, 
включително коритата, но без да се 

включват хранилките, в които 
свинете не могат да лягат) 

Открита 
площ 

  Минимално 
живо тегло 

(kg) 

m2/глава добитък m2/глава 
добитък 

Свине майки с прасенца 
до отбиването 

  7,5 на свиня 2,5 

Свине за угояване 

Подрастващи прасета, 
прасета за разплод, 
женски нераждали 
свине, нерези за разплод 

Не повече от 35 
kg 

0,6 0,4 

Над 35 kg, но не 
повече от 50 kg 

0,8 0,6 

Над 50 kg, но не 
повече от 85 kg 

1,1 0,8 
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Над 85 kg, но не 
повече от 110 kg 

1,3 1 

Над 110 kg 1,5 1,2 

Женски свине за 
разплод 

Суха бременна свиня 

  2,5 1,9 

Мъжки свине за разплод 

Нерез 
  6 

10, ако кочините се използват за 
естествено заплождане 

8 

5. Птици  
5.1 Птици родители от вида Gallus gallus, предназначени за производство на яйца за 

люпене за бъдещи кокошки носачки, и птици родители от вида Gallus gallus, 
предназначени за производство на яйца за люпене за бъдещо угояване на Gallus 
gallus: 

Възраст ≥ 18 седмици 

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ 

Максимален брой птици за разплод на m2 от използваемата площ от 
закритата площ на птичарника 

6 

Кацалки за птици за разплод за бъдещи кокошки носачки 

Минимум cm кацалка/птица 

18 

Гнезда 7 женски екземпляра в гнездо 
или, в случай на общо гнездо, 
120 cm2/женски екземпляр 

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4 

5.2 Ярки и мъжки пиленца от генетична линия на кокошки носачки: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от 
закритата площ на птичарника 

21 kg живо тегло/m2 

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене Каквато и да е комбинация от кацалки и/или 
издигнати повърхности за седене, 
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осигуряваща 

минимум 10 cm кацалка/птица 

или 

минимум 100 cm2 издигнатa повърхност за 
седене/птица 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

1 

5.3 Кокошки носачки, включително генетични линии, които се отглеждат с двойно 
предназначение — както за производство на месо, така и за производство на яйца: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Максимален брой птици на m2 от използваемата площ от 
закритата площ на птичарника 

6 

Кацалки 

Минимум cm кацалка/птица 

18 

Гнезда 7 кокошки носачки в гнездо или, в случай на 
общо гнездо, 120 cm2/кокошка носачка 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4 

5.4. Домашни птици за угояване от вида Gallus gallus: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от 
закритата площ на птичарника 

21 kg живо тегло/m2 

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене Каквато и да е комбинация от кацалки и/или 
издигнати повърхности за седене, осигуряваща 

минимум 5 cm кацалка/птица 

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за 
седене/птица 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ за фиксирани птичарници 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4 
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Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ за подвижни птичарници 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

2,5 

5.5. Домашни птици за угояване от вида Gallus gallus: скопени петли и угоени ярки: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на 
закритата площ на птичарника 

21 kg живо тегло/m2 

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене Каквато и да е комбинация от кацалки и/или 
издигнати повърхности за седене, осигуряваща 

минимум 5 cm кацалка/птица 

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за 
седене/птица 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4 

5.6 Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: пуйки от 
вида Meleagris gallopavo, които се предлагат на пазара цели за печене или които са 
предназначени за разфасоване: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на 
закритата площ на птичарника 

21 kg живо тегло/m2 

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене Каквато и да е комбинация от кацалки и/или 
издигнати повърхности за седене, осигуряваща 

минимум 10 cm кацалка/птица 

или минимум 100 cm2 издигната повърхност за 
седене/птица 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

10 
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5.7 Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: Гъски от 
вида Anser anser domesticus: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ на закритата площ на птичарника 

21 kg живо 
тегло/m2 

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

15 

5.8  Домашни птици за угояване, различни от тези от вида Gallus gallus: пекински патици от 
вида Anas platyrhynchos domesticus, мускусни патици от вида Cairina moschata и хибриди 
и патици мюлари от вида Cairina moschata × Anas platyrhynchos: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ от закритата площ на птичарника 

21 kg живо 
тегло/m2 

Гъстота на животните и минимална повърхност на откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4,5 

5.9 Домашни птици за угояване, различни от вида Gallus gallus: Токачки от вида Numida 
meleagris f. domestica: 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
закритата площ 

Гъстота на животните на m2 от използваемата площ 
от закритата площ на птичарника. 

21 kg живо тегло/m2 

Кацалки и/или издигнати повърхности за седене Каквато и да е комбинация от кацалки и/или 
издигнати повърхности за седене, осигуряваща 

минимум 5 cm кацалка/птица 

или минимум 25 cm2 издигната повърхност за 
седене/птица 

Гъстота на животните и минимална повърхност на 
откритата площ 

Минимум m2 за птица в откритата площ 

4 
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6. Зайци 
6.1 За закрита площ 

  Закрита площ 

(нетна площ, която може 
да се използва от 

животно, с изключение на 
платформи, m2/заек) за 

местата за почивка 

Фиксирани помещения 

Закрита площ 

(нетна площ, която може да 
се използва от животно, с 

изключение на платформи, 
m2/заек) за местата за 

почивка 

Подвижни помещения 

  Кърмещи женски с малки до 
отбиването 

 

0,6 m2/женска с малки, ако 
живото тегло на женската е 
под 6 kg 

0,72 m2/женска с малки, ако 
живото тегло на женската е 
над 6 kg 

0,6 m2/женска с малки, ако 
живото тегло на женската е под 
6 kg 

0,72 m2/женска с малки, ако 
живото тегло на женската е над 
6 kg 

  Бременни женски и репродуктивни 
женски зайци 

 

0,5 m2/бременна женска или 
репродуктивна женска, ако 
живото ѝ тегло е под 6 kg 

0,62 m2/бременна женска или 
репродуктивна женска, ако 
живото ѝ тегло е над 6 kg 

0,5 m2/бременна женска или 
репродуктивна женска, ако 
живото ѝ тегло е под 6 kg 

0,62 m2/бременна женска или 
репродуктивна женска, ако 
живото ѝ тегло е над 6 kg 

Зайци за угояване от отбиването до 
клането 

Зайци за подмяна (от края на 
угояването до 6 месеца) 

0,2 0,15 

Възрастни мъжкари 0,6 

1, ако мъжкарят получи 
женски за оплождане 

0,6 

1, ако мъжкарят получи женски 
за оплождане 

6.2 За откритата площ 

  Открита площ (открито 
място с растителност, за 

предпочитане пасище) 

(нетна площ, която може 
да се използва от 

животно, с изключение 
на платформи, m2/заек) 

Фиксирани помещения 

Открита площ 

(нетна площ, която може 
да се използва от 

животно, с изключение 
на платформи, m2/заек) 

Подвижни помещения 

Кърмещи женски с малки до отбиването 2,5 m2/женска с малки 2,5 m2/женска с малки 
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Бременни женски/Репродуктивни женски 2,5 2,5 

Зайци за угояване от отбиването до 
клането 

Зайци за подмяна (от края на угояването 
до 6 месеца) 

0,5 0,4 

Възрастни мъжкари 2,5 2,5 
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Приложение № 3 Продукти и вещества, разрешени за употреба като фуражи или в производството 

на фуражи 

ЧАСТ А Разрешени небиологични фуражни суровини от растителен, водораслов, животински или 
дрожден произход или фуражни суровини от микробен или минерален произход,  

(1) ФУРАЖНИ СУРОВИНИ ОТ МИНЕРАЛЕН ПРОИЗХОД 

Номер в каталога на 
фуражните суровини (1) 

Наименование Специфични условия и 
ограничения 

11.1.1 Калциев карбонат   

11.1.2 Варовити морски раковини   

11.1.4 Мерл   

11.1.5 Дълбоководно червено водорасло   

11.1.13 Калциев глюконат   

11.2.1 Магнезиев оксид   

11.2.4 Магнезиев сулфат, безводен   

11.2.6 Магнезиев хлорид   

11.2.7 Магнезиев карбонат   

11.3.1 Дикалциев фосфат   

11.3.3 Монокалциев фосфат   

11.3.5 Калциев магнезиев фосфат   

11.3.8 Магнезиев фосфат   

11.3.10 Мононатриев фосфат   

11.3.16 Калциев натриев фосфат   

11.3.17 Моноамониев фосфат (амониев 
дихидрогенфосфат) 

само за аквакултури 

11.4.1 Натриев хлорид   

11.4.2 Натриев бикарбонат   

11.4.4 Натриев карбонат   

11.4.6 Натриев сулфат   

11.5.1 Калиев хлорид   

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&qid=1653392992894&from=BG#ntr1-L_2021253BG.01003001-E0001
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(2) ДРУГИ ФУРАЖНИ СУРОВИНИ 

Номер в 
каталога на 
фуражните 
суровини (2) 

Наименование Специфични условия и ограничения 

10 Брашно, масло и други 
фуражни суровини с 
произход от риба или 
други водни животни 

при условие че те са получени от видове риболов, които са 
сертифицирани като устойчиви по схема, призната от 
компетентния орган в съответствие с принципите, определени 
в Регламент (ЕС) № 1380/2013 

при условие че те са произведени или приготвени без 
разтворители, синтезирани по химичен път 

употребата им е разрешена само за нетревопасни 
селскостопански животни 

употребата на хидролизиран рибен белтък е разрешена само 
за млади нетревопасни селскостопански животни 

10 Брашно, масло и други 
фуражни суровини с 
произход от риба, 
мекотели или 
ракообразни 

за хищни аквакултурни животни 

от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по 
схема, призната от компетентния орган в съответствие с 
принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, в 
съответствие с част III, точка 3.1.3.1, буква в) от приложение II 
към Регламент (ЕС) 2018/848 

получени от остатъци от рибa, ракообразни или мекотели, 
вече уловени за консумация от човека, в съответствие с част 
III, точка 3.1.3.3, буква в) от приложение II към Регламент (ЕС) 
2018/848, или получени от цели риби, ракообразни или 
мекотели, които са уловени и не се използват за консумация 
от човека, в съответствие с част III, точка 3.1.3.3, буква г) от 
приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 

10 Рибно брашно и рибно 
масло 

във фазата на угояване — за рибите във вътрешните води, 
белите скариди, сладководните скариди и тропическите 
сладководни риби 

от видове риболов, които са сертифицирани като устойчиви по 
схема, призната от компетентния орган в съответствие с 
принципите, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, в 
съответствие с част III, точка 3.1.3.1, буква в) от приложение II 
към Регламент (ЕС) 2018/848 

само когато естественият фураж, намиращ се във водоемите 
и езерата, не е наличен в достатъчни количества: максимум 
25 % рибно брашно и 10 % рибно масло във фуражната дажба 
на белите скариди и сладководните скариди 
(Macrobrachium spp.) и максимум 10 % рибно брашно или 
рибно масло във фуражната дажба на сиамския пангасий 
(Pangasius spp.), в съответствие с част III, точка 3.1.3.4, буква 
в), подточки i) и ii) от приложение II към Регламент (ЕС) 
2018/848 

ex 12.1.5 Мая мая, получена от Saccharomyces cerevisiae или Saccharomyces 
carlsbergensis, инактивирана, което води до отсъствие на живи 
микроорганизми 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&qid=1653392992894&from=BG#ntr2-L_2021253BG.01003001-E0002
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когато няма налична от биологично производство 

ex 12.1.12 Продукти от мая продукт от ферментация, получен от Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, инактивиран, което 
води до отсъствие на живи микроорганизми, и съдържащ 
части от дрожди 

когато няма налични от биологично производство 

  Холестерол продукт, получен от мазнина от вълна (ланолин) чрез 
осапуняване, отделяне и кристализиране, от черупчести или 
други източници 

за да се обезпечат количествено хранителните нужди на 
белите скариди и сладководните скариди (Macrobrachium spp.) 
във фазата на угояване и през по-ранните жизнени стадии в 
развъдници и люпилни 

когато няма наличен от биологично производство 

  Билки в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от 
Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално: 

— когато няма налични в биологична форма 

— произведени/приготвени без химични разтворители 

— максимум 1 % от фуражната дажба 
 

  Меласа в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от 
Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално: 

— когато няма налична в биологична форма 

— произведена/приготвена без химични разтворители 

— максимум 1 % от фуражната дажба 
 

  Фитопланктон и 
зоопланктон 

само за отглеждане на ларви от биологични ювенилни 
екземпляри 

  специфични белтъчни 
съединения 

В съответствие с точка 1.9.3.1, буква в) и точка 1.9.4.2, буква 
в) от Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално: 

— до 31 декември 2026 г., 

— когато няма налични в биологична форма, 

— произведени/приготвени без химични разтворители, 

— за хранене на прасенца с тегло до 35 kg или млади 
домашни птици 

— максимум 5 % от сухото вещество във фуража от 
земеделски произход за период от 12 месеца 

 

  Подправки в съответствие с член 24, параграф 3, буква д), подточка iv) от 
Регламент (ЕС) 2018/848, по-специално: 

— когато няма налични в биологична форма 

— произведени/приготвени без химични разтворители 

— максимум 1 % от фуражната дажба 
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ЧАСТ Б: Разрешени фуражни добавки и спомагателни вещества, които се използват при храненето 
на животните и  

 (1) ТЕХНОЛОГИЧНИ ДОБАВКИ 

а) Консерванти 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия и 
ограничения 

E 200 Сорбинова киселина   

E 236 Мравчена киселина   

E 237 Натриев формат   

E 260 Оцетна киселина   

E 270 Млечна киселина   

E 280 Пропионова 
киселина 

  

E 330 Лимонена киселина   

б) Антиоксиданти 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия 
и ограничения 

1b306(i) Екстракти на токоферол, получени от 
растителни масла 

  

1b306(ii) Екстракти, богати на токоферол, получени 
от растителни масла (делта обогатяване) 

  

в) Емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи агенти 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

1c322, 1c322i Лецитини само ако са получени от биологични 
суровини 

употребата е разрешена само при фуражи 
за аквакултури 

г) Свързващи вещества и антислепващи агенти 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

E 412 Гума гуар   

E 535 Натриев фероцианид максимално съдържание: 20 mg/kg NaCl, 
изчислен като фероцианиден анион 

E 551b Колоиден силициев 
диоксид 

  

E 551c Кизелгур (инфузорна   
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пръст, пречистена) 

1m558i Бентонит   

E 559 Каолинови глини, без 
азбест 

  

E 560 Естествени смеси от 
стеатити и хлорит 

  

E 561 Вермикулит   

E 562 Сепиолит   

E 566 Натролит-фонолит   

1g568 Клиноптилолит с утаечен 
произход 

  

E 599 Перлит   

д) Добавки за силаж 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

1k Ензими, 
микроорганизми 

разрешени само за осигуряване на 
адекватна ферментация 

1k236 Мравчена киселина 

1k237 Натриев формат 

1k280 Пропионова киселина 

1k281 Натриев пропионат 

(2) СЕНЗОРНИ ДОБАВКИ 

Идентификационен номер 
или функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

ex2a Астаксантин само когато е получен от биологични източници, като 
например отгледани по биологичен начин черупчести 
ракообразни 

само във фуражната дажба за сьомга и пъстърва, в 
границите на техните физиологични потребности 

при липса на астаксантин, получен от биологични 
източници, може да се използват естествени 
източници, като богати на астаксантин дрожди Phaffia 
rhodozyma 

ex2b Ароматизиращи 
вещества 

само екстракти от селскостопански продукти, 
включително кестенов екстракт (Castanea sativa Mill.) 

(3) ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 

а) Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен 
ефект 
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Идентификационен 
номер или 

функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

ex3a Витамини и 
провитамини 

получени от селскостопански продукти 

ако няма налични от селскостопански продукти: 

— получени по синтетичен път — единствено тези, 
идентични на витамини, получени от селскостопански 
продукти, могат да бъдат използвани за едностомашни 
животни и аквакултури 

— получени по синтетичен път — единствено витамини A, D 
и E, идентични на витамини, получени от селскостопански 
продукти, могат да бъдат използвани за преживни 
животни; употребата им подлежи на предварително 
разрешение от държавите членки въз основа на оценката 
на възможността отглежданите по биологичен начин 
преживни животни да получат необходимите количества 
от гореспоменатите витамини чрез хранителните си 
дажби 

 

3a920 Безводен бетаин само за едностомашни животни 

от биологично производство; ако няма наличен от 
биологично производство, то от естествен произход 

 

б) Съединения на микроелементи 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични 
условия и 

ограничения 

3b101 Железен(II) карбонат (сидерит)   

3b103 Железен(II) сулфат монохидрат   

3b104 Железен(II) сулфат хептахидрат   

3b201 Калиев йодид   

3b202 Калциев йодат, безводен   

3b203 Покрит гранулиран калциев йодат, безводен   

3b301 Кобалтов(II) ацетат тетрахидрат   

3b302 Кобалтов(II) карбонат   

3b303 Кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) 
монохидрат 

  

3b304 Покрит гранулиран кобалтов(II) карбонат   

3b305 Кобалтов(II) сулфат хептахидрат   

3b402 Меден(II) карбонат дихидроксид монохидрат   

3b404 Меден(II) оксид   



 

32 
 

3b405 Меден(II) сулфат пентахидрат   

3b409 Димеден трихидроксид хлорид   

3b502 Манганов(II) оксид   

3b503 Манганов сулфат монохидрат   

3b603 Цинков оксид   

3b604 Цинков сулфат хептахидрат   

3b605 Цинков сулфат монохидрат   

3b609 Цинков хидроксид хлорид монохидрат   

3b701 Натриев молибдат дихидрат   

3b801 Натриев селенит   

3b802 

3b803 

Покрит гранулиран натриев селенит 

Натриев селенат 
  

3b810 Обогатени със селен дрожди Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060, инактивирани 

  

3b811 Обогатени със селен дрожди Saccharomyces 
cerevisiae NCYC R397, инактивирани 

  

3b812 Обогатени със селен дрожди Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3399, инактивирани 

  

3b813 Обогатени със селен дрожди Saccharomyces 
cerevisiae NCYC R646, инактивирани 

  

3b817 Обогатени със селен дрожди Saccharomyces 
cerevisiae NCYC R645, инактивирани 

  

 

в) Аминокиселини, техните соли и аналози 

Идентификационен 
номер или 

функционална група 

Наименование Специфични условия и ограничения 

3c3.5.1 и 3c352 L-хистидин 
монохидрохлорид 
монохидрат 

получен чрез ферментация 

може да се използва във фуражната дажба на 
пъстървовите риби, когато източниците на фураж, 
изброени в част II, точка 3.1.3.3 от приложение II към 
Регламент (ЕС) 2018/848, не осигуряват достатъчно 
количество хистидин, за да се удовлетворят 
хранителните нужди на рибите 

(4)  ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДОБАВКИ 

Идентификационен номер или 
функционална група 

Наименование Специфични условия и 
ограничения 

4a, 4b, 4c и 4d Ензими и   
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микроорганизъм 

 

 

Приложение № 4. Продукти за почистване и дезинфекциране на сгради и 

съоръжения за животновъдство, посочени в член 24, параграф …. 

Калиев и натриев сапун 

Вода и пара 

Варно мляко 

Вар 

Негасена вар 

Натриев хипохлорит (например течна белина) 

Сода каустик 

Калиев хидроксид 

Водороден пероксид 

Натурални есенции от растения 

Лимонена, пероцетна киселина, мравчена, млечна, оксалова и оцетна киселина 

Алкохол 

Азотна киселина (оборудване в мандри) 

Фосфорна киселина (оборудване в мандри) 

Формалдехид 

Препарати за почистване и дезинфекция на вимето на животните и доилните съоръжения 

Натриев карбонат 

 

 

 

 

 

 

 


