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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 № 61 от 2006 г. за 

условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са 

предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, 

бр. 90 от 2013 г.) 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

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

№ 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за 

които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, 

бр. 90 от 2013 г.). 

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за 

условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са 

предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 

2013 г.) се предлага отмяна на разпоредбите, регламентиращи идентификацията на едри 

преживни животни (чл. 12-19 от Наредба № 61 от 2006 г.), както и на разпоредбите, 

уреждащи идентификацията на дребни преживни животни (чл. 20 -25 от Наредба № 61 

от 2006 г.). Отмяната е обоснована от обстоятелството, че посочените обществени 

отношения са уредени съответно с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и 

регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и 

продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета и 
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Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за 

идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО. За извършване 

на официална идентификация на едрите и дребните преживни животни са предвидени 

изисквания в посочените регламенти на Европейския съюз, поради което уредбата на 

визираните обществени отношения попада извън обхвата на предмета на Наредба № 61 

от 2006 г. 

  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“. В тази връзка в § 1 от Допълнителната разпоредба към Наредба № 61 от 2006 

г. са създадени дефиниции на понятията „собственик на животновъден обект“ и 

„ползвател на животновъден обект“. С изменение на ЗВД (изм., ДВ, бр. 7 от 2013 г.) са 

премахнати ветеринарните участъци, а собствениците, съответно ползвателите на 

животновъдни обекти и на обекти, в които се отглеждат животни за лични нужди 

сключват с избрани от тях регистрирани ветеринарни лекари договори за 

профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на 

мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по 

животните и зоонози. Поради това обстоятелство предлагаме в чл. 10, ал. 2 от 

наредбата да се заличат думите „във ветеринарния участък“. С изменение на ЗВД (изм., 

ДВ, бр. 14 от 2016 г.) е променено наименованието на Държавната профилактична 

програма – Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по 

животните и зоонози. Посочените терминологични промени в ЗВД налагат изменение в 

Наредба № 61 от 2006 г. с цел привеждане на терминологията й в съответствие със 

ЗВД.  

В проекта е предвидена отмяна на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 61 

от 2006 г., съгласно която лицата, участващи в идентификацията на животните 

преминават курс на обучение, организиран от БАБХ. Предложението за отмяна е 

обосновано от разпоредбата на чл. 13б от Закона за животновъдството, която 

предвижда всеки собственик, отглеждащ селскостопански животни в обект по чл. 13, 

ал. 5 от същия закон, да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът 

няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на 

задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата 

квалификация. Лицата, които нямат специализирано селскостопанско образование, 
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трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да са получили документ 

за професионална квалификация от обучаваща институция. 

В § 4 от проекта се предвижда изменение на чл. 8 от Наредба № 61 от 2006 г., 

който регламентира задължения на собствениците, съответно ползвателите на 

животновъдни обекти за писмено уведомяване на ветеринарния лекар, обслужващ 

животновъдния обект за събития, свързани с животните, като в съответствие с чл. 132, 

ал. 1, т. 4 и 5 от ЗВД са диференцирани така: - за новородени и закупени животни – в 

тридневен срок; - за умрели – незабавно. В съответствие с чл. 132, ал. 1, т. 8 и 14 от 

ЗВД е прецизирана редакцията на чл. 8, ал. 1, т. 3 от наредбата, като е предвидено 

собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти да съхраняват 

информация, свързана с произхода, идентификацията и местонахождението на 

животните най-малко за последните три години. С оглед избягване на дублирането на 

съдържанието на чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 11, ал. 1, т. 1, предлагаме отмяна на  последната 

разпоредба от Наредба № 61 от 2006 г. 

С проекта се прецизира терминологията на чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2; чл. 10 от 

Наредба № 61 от 2006 г. в съответствие с последното изменение на чл. 132, ал. 3 (ДВ, 

бр. 14 от 2016 г.) от ЗВД, свързано с документите (паспорти), необходими за доказване 

собствеността върху едри преживни и еднокопитни животни. С допълнението на чл. 10, 

ал. 1 от Наредбата - § 5 от проекта се предлага възможност за придвижване на 

регистрирани еднокопитни животни, които участват в състезания или изложби само с 

идентификационен документ (паспорт), без да е необходимо ветеринарномедицинско 

свидетелство. 

Предложено е прецизиране на чл. 28, ал. 3 от наредбата, с което се цели 

съобразяване с изискванията на чл. 51а и чл. 132 от ЗВД в последната им редакция 

(изм., ДВ, бр. 14 от 2016 г.). 

С проекта са редактирани дефинициите на понятията „животни“, „животновъден 

обект“, „географски координати“. Предлага се отмяна на понятията „говеда и биволи за 

клане“; „говеда и биволи за развъждане“; „овце или кози, предназначени за клане“; 

„овце или кози, предназначени за развъждане“; „обмен“; „търбушен болус“; „имплант“; 

„техногенни замърсители“; „обратно проследяване на животните“ „тавро“, предвид 

отмяната на разпоредбите, регламентиращи идентификацията на едри и дребни 

преживни животни. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

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

съюз. 

 



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 № 61 от 2006 г. за условията 

и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени 

изисквания в регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г.) беше 

публикуван на електронната страница Министерството на земеделието и храните с 14-

дневен срок за предложения и становища. 

Проектът 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 № 61 от 2006 г. за условията и реда за 

официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в 

регламент на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г.). 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър 

 
 

 



 

Проект 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г.) 

(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм. и доп., бр. 90 от 2013 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 2, т. 4 се изменя така: 

„4. изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране 

на болести по животните и зоонози;“ 

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Идентификацията на животните се извършва от собствениците, съответно 

ползвателите на животновъдния обект, а регистрацията на животновъдните обекти се 

извършва от БАБХ.“ 

2. Алинея 3 се отменя. 

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и еднокопитни животни (ЕКЖ)“; 

2. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя: „за ЕПЖ и ЕКЖ за разплод и доотглеждане“; 

3. В ал. 3, т. 5 се изменя така: 

„5. се подменят с нови, при условие че са загубени или са станали нечетливи.“ 

4. Алинея 7 се отменя. 

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в основния текст след думата „собственик“ се добавя „или ползвател“; 

б) т. 2 и 3 се изменят така: 

„2. информира писмено регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ 

животновъдния обект: 

 а) за новородени и закупени животни в тридневен срок;  



 б) за умрели животни - незабавно;  

 в) преди транспортиране, при промяна на собствеността или клане за лична 

консумация - в срок до 24 часа преди събитието; 

3. по искане на БАБХ предоставя цялата информация, свързана с произхода, 

идентификацията и местонахождението на животните, които той притежава, отглежда, 

придвижва, търгува или коли най-малко за последните три години.“ 

2. Основният текст на ал. 5 се изменя така: 

„ (5) Достъп до информацията в електронната база данни за животновъдния 

обект и отглежданите в него животни се предоставя на собственика или ползвателя му 

след подаване на заявление по образец до Централно управление на БАБХ, което 

съдържа:“ 

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

1. В ал. 1: 

а) след абревиатурата „ЕПЖ“ се добавя „и ЕКЖ“ и се поставя тире, а думата 

„ветеринарномедицински“ се заличава; 

б) се създава изречение второ: „Регистрирани еднокопитни животни, участващи 

в състезания или изложби могат да се придвижват само с идентификационен документ 

(паспорт)“; 

2. В ал. 2 думите „във ветеринарния участък“ се заличават. 

3. Алинея 3 се отменя.  

4. В ал. 4 след сумата „Собственикът“ се добавя „или ползвателят“, а след 

думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“. 

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 1 се отменя. 

б) в т. 2 след думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“, след 

абревиатурата „ЕПЖ“ се добавя „и ЕКЖ“, а думата „ветеринарномедицински“ се 

заличава. 

2. В ал. 2 след думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“. 

3. В ал. 3 думите „до 30 дни“ се заменят с „до 7 работни дни“. 

§ 7. Членове 12 – 25 се отменят. 

§ 8. В чл. 28, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Ушните марки по ал. 1 се осигуряват и поставят от собственика или 

ползвателя на животновъдния обект. Поставянето може да се извърши и от 



упълномощено от него лице.“ 

§ 9. В чл. 29 в ал. 2, 3 и 4 думата „вътресъюзна“ се заменя с „вътреобщностна“. 

§ 10. Навсякъде в наредбата след думата „собствениците“ се добавя „или 

ползвателите“. 

§ 11.  В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. „Животни“ са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, 

ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със 

стопанска или нестопанска цел.“ 

2. Създава се нова т. 2: 

„2.  „Собственик на животновъден обект” е лице, което притежава документи, 

доказващи собствеността върху обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол.“ 

3. Точка 3 се изменя така: 

„3. „Ползвател на животновъден обект” е всяко физическо или юридическо 

лице, което има право да използва възмездно или безвъзмездно обект или инсталация, 

подлежащи на ветеринарномедицински контрол, които не са негова собственост.“  

4. Точки 4, 6-8 се отменят. 

5. Точка 11 се изменя така: 

„11. „Животновъден обект“ е всяко място, където временно или постоянно се 

отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или 

амбулатории.“ 

6. Точки 14, 17, 18, 20 и 21 се отменят. 

7. Точка 22 се изменя така: 

„22. „Географски координати“ е точното и еднозначното определяне на 

местоположението на животновъдния обект върху географската карта на страната.“ 

8. Точка 23 се отменя. 

§ 12. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Параграф 3 и 4 се отменят. 

2. В § 5 и 11 думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“. 

3. Параграф 9 се изменя така: 

„§ 9. Тази наредба транспонира разпоредбите на Директива № 92/102/ЕС за 

идентификация и регистрация на животните и въвежда изискванията на Решение № 



2000/678 за определяне на подробни правила за регистрация на животновъдните обекти 

в базата данни за свине.“ 

4. Приложение № 2 към чл. 19 се отменя. 

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

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

 

 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

П Р О Т О К О Л 

гр. София, 26.09.2016 г. 

 

Днес, 26.09.2016 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 животновъдство. На срещата се 

обсъдиха промените в Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална 

идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на 

Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр.90 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм. и доп., 

бр. 90 от 2013 г.). 

На срещата бяха поканени да присъстват представители на следните животновъдни 

организации: 

1. Национален съюз на говедовъдите в България; 

2. Български съюз на животновъдите; 

3. Асоциация по месодайно говедовъдство; 

4. Асоциация на животновъдите в региона странджа – сакар; 

5. Асоциация за развъждане на черношарената порода в бъгария; 

6. Асоциация за българското родопско говедо и джерсея; 

7. Асоциация на българските биволовъди; 

8. Асоциация на развъдчиците на черношарената порода в българия; 

9. Сдружение „национална асоциация за развъждане на говеда от породите монбелиард и 

симентал”; 

10. Развъдна асоциация на българските породи говеда – родопско късорого, българско 

родопско, искърско”; 

11. Асоциация за развъждане на кафявата порода; 

12. Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството 

13. Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите 

селскостопански животни; 

14. Сдружение „Асоциация за развъждане на местни породи говеда”; 

15. Асоциация за развъждане на месодайните породи абердийн ангус, херефорд, лимузин, 

месодаен симентал и галоуей в България; 

16. Асоциация на коневъдите в България; 

17. Сдружение „Асоциация за развъждане на местни-автохтонни породи в България”; 

18. Асоциация „Източнобългарски кон”; 

19. Асоциация „Български спортен кон” ; 

20. Асоциация на свиневъдите в България; 

21. Асоциация за развъждане и съхранение на източнобалканската свиня; 

22. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България; 

23. Асоциация на развъдчиците наспециализираните породи свине в България; 
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24. Развъдна асоциация на местни породи овце; 

25. Организация на развъдчиците на автохтонните породи овце в България; 

26. Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република 

България“; 

27. Сдружение „Асоциация за развъждане на българска млечна порода овце”; 

28. Асоциация за развъждане на плевенска черноглава овца; 

29. Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите 

селскостопански животни; 

30. Сдружение „Асоциация за развъждане на млечни породи кози”; 

31. Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за опазване и развъждане на местна 

дългокосместа коза”; 

32. Асоциация за защита на редки автохтонни породи -калоферска дългокосместа коза 

 

На срещата присъстваха: 

Представители на асоциации: г-н Атанас Кискинов – представител на Асоциация Българска 

млечна порода овце, г-н Атанас Панайотов – АРПЛБ – гр. Пловдив; г-н Георги Бързев и г-жа 

Радка Влаева– представители на Асоциация „Български спортен кон“; Деан Тодоров – 

председател на Асоциация за развъждане на млечните породи кози; г-н Иван Цочев Иванов – 

председател на Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и месни породи овце в 

Република България”  – гр. Троян и г-жа Цветелина Емилова Николова – зооинженер в 

ОРЦМПО – гр. Троян; г-н Андрей Димитров Чалъков – изпълнителен директор на Асоциация 

за развъждане на месодайни породи говеда;  

 

Представители на БАБХ: д-р Георги Демерджиев – главен експерт в дирекция ЗХОЖКФ, д-р 

Одре Кекс – главен експерт в дирекция ЗХОЖКФ, д-р Иванка Кузманова – главен експерт в 

дирекция ЗХОЖКФ, д-р Марин Маринов – началник на отдел в дирекция ЗХОЖКФ, д-р 

Теодора Ботева – младши експерт в дирекция ЗХОЖКФ и Пламена Николова – главен 

юрисконсулт в дирекция „Правна“ при ЦУ на БАБХ. 

По електронната поща са постъпили становища от следните организации: 

1. Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и местни породи овце в 

Република България“ – гр. Троян; 

2. Национален съюз на говедовъдите в България – гр. Сливен; 

3. Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството – гр. Шумен; 

4. Асоциация за развъждане на българска млечна порода овце – гр. София; 

5. Асоциация за развъждане на млечните породи кози – гр. Русе. 

 

I. Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и местни породи овце в 

Република България“ – гр. Троян предлага: 

1. По § 3 от проекта, с който се предвижда изменение на чл. 4, ал. 3, т. 5 от наредбата 

се предлага да се регламентира  замяната на ушните марки при едновременно паднали ушни 

марки и от двете уши на повече животни, които са от различни възрасти, като възрастта на 

заменящата марка да отговаря на възрастта на животното. 

Коментар от БАБХ: Изискването за поставяне на нови идентификатори (със същия или 

с различен номер) е определено в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и 

на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на 

едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо 

месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан по-нататък "Регламент 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjc9Mfhl6_PAhUK8RQKHWbgB6gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fbbab.bg%2F&usg=AFQjCNFJ8KeyVkNmUfwidC9ONfRbtYDlVg
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjc9Mfhl6_PAhUK8RQKHWbgB6gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fbbab.bg%2F&usg=AFQjCNFJ8KeyVkNmUfwidC9ONfRbtYDlVg
apis://Base=APEV&CELEX=32000R1760&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31997R0820&Type=201/
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(ЕО) № 1760/2000"– за ЕПЖ и в Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. 

за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и 

козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 

64/432/ЕИО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 21/2004“– за ДПЖ със срок максимум 

до 7 дни. Всеки стопанин е длъжен да отговаря за официалната идентификация на животните, 

съгласно чл. 132, ал. 1, т. 10 от ЗВД и в тази връзка – да осигури максимално бързо поставяне 

на нови идентификационни средства на мястото на паднали, загубени или нечетливи не по-

късно от посочения срок с цел именно недопускане липсата на идентификационни средства и 

от двете уши. Също така, ако стопанинът допусне на няколко животни да липсват 

идентификационните средства и от двете уши, то ще се появи затруднение в определяне 

идентичността на животните, съответно риск и при проследяемостта им. Такива случаи биха 

могли да бъдат инцидентни и въвеждането на казуистични разпоредби в наредбата би довело 

до трудности при прилагането й. 

 

2. По § 4 от проекта, с който се предвижда изменение на чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „б“ от 

наредбата (относно задължението на собственика или ползвателя на животновъден обект 

незабавно писмено да информира за умрели животни регистрирания ветеринарен лекар, 

обслужващ животновъдния обект)  се предлага да има възможност за изпълнението на това 

задължение собственика/ползвателя на животновъдния обект да може да упълномощава друго 

лице. 

Коментар от БАБХ: Съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗВД собствениците, съответно 

ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни са задължени писмено 

да уведомяват  ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за събития, свързани с 

животните (раждане, постъпили, напуснали обекта, смърт и т.н.). За изпълнение на това 

задължение няма законова пречка и при действащата редакция на разпоредбата на чл. 8, ал. 1, 

т. 2 от Наредба № 61 от 2006 г. собственикът, съответно ползвателят на животновъдния обект 

да упълномощава и други лица.  

Поради изложеното, считаме, че не е налице необходимост от изменение на § 3 и 4 от 

проекта. 

II. Националният съюз на говедовъдите в България изразява писмено съгласие за 

приемане на предлаганите промени в Наредба № 61 от 2006 г., като поставя въпросa трябва ли 

собствениците/ползвателите на животновъдни обекти или упълномощените от тях лица да 

бъдат обучавани да поставят ушни марки. 

Коментар от БАБХ: Съгласно чл. 13б от Закона за животновъдството, собственик, 

който отглежда селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5 от същия закон, трябва да 

има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата 

квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането 

на животните с лице, което притежава необходимата квалификация. Лицата, които нямат 

специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на 

квалификационно обучение и да са получили документ за професионална квалификация от 

обучаваща институция. 

Освен това, изискванията към средствата за идентификация, вида им, мястото където 

се поставят са подробно регламентирани в Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към 

средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и 

контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 

(обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г., изм. и доп., бр. 32 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г.). 

apis://Base=APEV&CELEX=32004R0021&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32003R1782&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=31992L0102&Type=201/
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На електронната страница на БАБХ е публикувана необходимата информация, имаща 

отношение към идентификацията на селскостопанските животни.  

 

III. Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството: 

В § 4 от проекта, с който се предвижда изменение на чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ от 

наредбата (относно задължението на собственика или ползвателя на животновъден обект в 

тридневен срок писмено да информира за новородени и закупени животни регистрирания 

ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект) се предлага срокът да се измени на 

седем дни. 

Коментар от БАБХ: Съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗВД собствениците, съответно 

ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни са задължени писмено 

да уведомяват  ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за събития, свързани с 

животните, като са посочени конкретни срокове, с които проекта е съобразен. 

Направен е коментар за невъзможност за изпълнение на предложената редакция на чл. 

8, ал. 1, т. 3 от наредбата, която е допълнена, като е предвиден най-малко тригодишен срок 

за съхранение на информацията, свързана с произхода, идентификацията и 

местонахождението на животните, които собственика или ползвателя на животновъдния 

обект притежава, отглежда, придвижва, търгува или коли. 

Задължение за съхраняване на посочената информация за срок най-малко три години 

от последното вписване в регистъра, съответно от датата на издаването на документите 

за придвижване на животните е вменено на собствениците/ползвателите на животновъдни 

обекти с разпоредбите на чл. 132, ал. 1, т. 8 и т. 14 от ЗВД. Поради изложеното, считаме, че  

проектът ще допринесе за синхронизиране на изискванията на наредбата с тези на ЗВД.  

Асоциацията предлага също ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект 

освен в писмена форма да получава информацията и по електронна поща. Считаме, че няма 

пречка за кореспонденция по електронен път, достатъчно е ветеринарният лекар, който 

обслужва животновъдния обект да е уведомен писмено, като в случай на кореспонденция по 

електронен път, с оглед удостоверяването й, собственикът/ползвателят на обекта е 

необходимо да съхранява тази кореспонденция (във форма на разпечатка на хартиен носител). 

 

IV. Асоциация за развъждане на българска млечна порода овце предлага: 

1. В чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата срокът за информиране на ветеринарния лекар, 

обслужващ животновъдния обект за броя на новородените животни да стане седем дни; 

Коментар от БАБХ: Съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗВД собствениците, съответно 

ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни са задължени писмено 

да уведомяват  ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за събития, свързани с 

животните, като са посочени конкретни срокове, с които проекта е съобразен -за новородени 

и закупени –в тридневен срок (т. 4); за умрели – незабавно (т.5).  Поради изложеното, 

считаме, че  проектът ще допринесе за синхронизиране на изискванията на наредбата с тези 

на ЗВД.  

2. В чл. 8, ал. 1 да се създаде нова т. 3: 

„3.регистрирания ветеринарен лекар въвежда информацията по т. 2 в интегрираната 

информационна система в срок от три дни от получаване на информацията по т. 2“ 

Коментар от БАБХ: В чл. 132, ал. 2 от ЗВД е регламентирано задължението на 

ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект да въвежда в ИИС на БАБХ-Вет ИС в 

срок до три дни от датата на информацията за новородени и закупени животни (по чл. 8, ал. 1, 

т. 2 от наредбата). Поради изложеното, считаме, че не е необходимо да бъде създавана нова 
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разпоредба в наредбата, т.к. с това предложение би се вменило вече регламентирано в ЗВД 

задължение на ветеринарните лекари. 

 

3. В чл. 8 досегашната т. 3 да стане т. 4;  

Коментар на БАБХ: не се приема, предвид неприемането на бележката по т. 2 от 

предложението. 
 

4. Текстовете на Раздел III „Идентификация на дребни преживни животни“ да останат, 

т.к. те определят реда за въвеждането на младите животни в Системата за идентификация на 

животните. 

 Коментар от БАБХ: Необходимостта от отмяната на разпоредбите от Раздел III 

„Идентификация на дребни преживни животни“ (чл. 20-25) от Наредба № 61/2006 г. се 

обосновава от следното: 

 Предложението в §  7 от проекта за отмяна на раздела е свързано с чл. 51 от ЗВД, 

съгласно който условията и редът за идентификация на овце и кози се определят с Регламент 

(ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и 

регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 

1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 

21/2004“. Считаме, че отмяната е целесъобразна и с оглед избягване на неправилно тълкуване 

на чл. 20-25 от Наредба № 61 от 2006 г. Изискванията към идентификационните средства, 

които се използват при първоначалната идентификация на дребните преживни животни в 

Република България са ясно посочени в Наредба № 6 от 2013 г. В нея се съдържат и 

изискванията за информацията, която следва да се въвежда в регистрите на ИИС на БАБХ – 

ВетИС. По отношение на изискването на чл. 25 от Наредба № 61 от 2006 г. относно 

задължението на собствениците на ДПЖ да извършват ежегодна инвентаризация на ДПЖ, то 

е регламентирано в чл. 132, ал. 1, т. 21 от ЗВД. 

 

5. Досегашния текст на чл. 20 да стане чл. 20, ал. 1 и да се създадат ал. 2 и 3: 

„(2) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдните обекти подават 

информация за идентифицираните ДПЖ по ал. 1 и данните от регистъра по чл. 8, ал. 3 до 

регистрирания ветеринарен лекар в срок от три дни. 

Коментар от БАБХ: Аналогично предложение се съдържа в § 4, т. 1, б. „б“ от проекта, 

с който се предвижда изменение на чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата. Както е посочено по-горе в 

коментара по т. 1 от предложението на асоциацията, съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗВД 

собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански 

животни са задължени писмено да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ 

животновъдния обект, за събития, свързани с животните, като са посочени конкретни 

срокове, с които проекта е съобразен – за новородени и закупени –в тридневен срок (т. 4); за 

умрели – незабавно (т. 5).  Поради изложеното, считаме, че  проектът ще допринесе за 

синхронизиране на изискванията на наредбата с тези на ЗВД.  

 

(3) Регистрираният ветеринарен лекар въвежда информацията по ал. 1 и 2 в Системата 

за идентификация на животните в срок от три дни.“ 

Коментар от БАБХ: както беше посочено по-горе, в чл. 132, ал. 2 от ЗВД е 

регламентирано задължението на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект да 

въвежда в ИИС на БАБХ – ВетИС в срок до три дни от датата на информацията за 

новородени и закупени животни (по чл. 8, ал. 1, т. 2 от наредбата). Поради изложеното, 
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считаме, че не е необходимо да бъде създавана нова разпоредба в наредбата, т.к. с това 

предложение би се вменило вече регламентирано в ЗВД задължение на ветеринарните лекари. 

 

V. Асоциация за развъждане на млечните породи кози – гр. Русе предлага: 

1. В чл. 6 да се създаде ал. 6, съгласно която БАБХ да осигурява достъп до базата 

данни по чл. 4, ал. 1, т. 4 на юридически лица, извършващи развъдна дейност съгласно чл. 20 

от Закон за животновъдството и получили разрешение от министъра на земеделието и 

храните по реда на чл. 29б от ЗЖ. Достъп да се предоставя за съответния вид животни, с 

които развъдната организация извършва дейност. Посочват се реквизитите на заявлението, 

което развъдните организации да подават до ЦУ на БАБХ. 

Коментар на БАБХ: Съгласно чл.6, ал. 2 от Наредба № 61 от 2006 г. съществува 

възможност за предоставяне на достъп до електронната база данни (ИИС на БАБХ-Вет ИС) 

на юридическите лица. Към настоящия момент не съществуват нормативни пречки за 

осигуряване на достъп до електронната база данни. Редът за това регламентиран в чл. 6, ал. 2 

от Наредбата. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Наредба № 6 от 2013 г., достъп до данните в ИИС 

имат организациите, извършващи развъдна дейност и издаващи зоотехнически сертификати. 

Поради изложеното, считаме че не е налице необходимост от изменение и допълнение 

на чл. 6 от Наредба № 61 от 2006 г. 

 

2. Да бъде разработена специализирана справка за животните (налични, продадени, 

умрели, загубени и т.н.), регистрирани в отделен животновъден обект за ползване от 

развъдната организация, която задължително да съдържа следните данни за всяко едно 

животно: 

а) всички ветеринарни идентификатори – активен, както и всички предходни 

поставяни на конкретното животно; 

б) порода; 

в) пол; 

г) дата на раждане; 

д) дата на поставяне на идентификатор; 

е) селекционен контрол; 

ж) статус (живо/умряло). 

Асоциацията мотивира посоченото предложение, като сочи избягване на грешки, 

свързани с премаркиране (при унищожени и неналични идентификатори) с оглед 

твърдението, че всяка развъдна организация поставя допълнителен развъден номер и 

разполага с информация за предходния официален идентификатор. Посочено е също, че със 

справката ще бъде възможно предотвратяване на опити за злоупотреби на некоректни 

животновъди. 

Коментар на БАБХ: Предложението не е относимо към настоящия проект. 

Разработването на справки – извлечения от ИИС на БАБХ са извън обхвата на Наредба 

№ 61/2006 г., като същите се разработват по инициатива на служители на БАБХ или на 

административни органи във връзка с конкретен случай. 

 

3. В наредбата да бъде предвидена възможност развъдните организации писмено да 

уведомяват областния администратор на Вет ИС за съответната териториална област за 

открити несъответствия при физически проверки в стада на земеделски стопани (погрешно 

записан пол или дата на раждане), като същите да бъдат отстранявани. 

Коментар на БАБХ: Предложението не е относимо към настоящия проект. 
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Всеки гражданин е свободен да подава сигнали и жалби до директорите на областните 

дирекции по безопасност на храните, когато счита, че има някакво несъответствие или 

нарушение на изискванията на законодателството при отглеждането на животните. За всеки 

конкретен сигнал или жалба се извършва проверка, в хода на която се преценява 

основателността на сигнала или жалбата и при установяване на несъответствие (технически 

грешки), се предприемат необходимите действия във връзка с корекцията на данни в ИИС на 

БАБХ – Вет ИС. 

Регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти също 

подават информация при съмнение за неточности на въведените в ИИС на БАБХ данни.  

От останалите организации не са постъпвали възражения по проекта. 

 

 

 

 

 


