
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Заместник -ми нистър  на  з емеделието  и  храните  

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д  

от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за 

условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства 

(обн., ДВ, бр. 27 от 2015 г.). 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) 

внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 

2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства 

(Наредба № 10 от 1.04.2015 г.). 

 Изменението на Наредба № 10 от 2015 г. се налага във връзка с необходимостта 

от въвеждане на изискванията на чл. 51, ал. 1, ал. 3 и ал. 9 от ЗВД, както и изпълнението 

на Приложение № 22 към Програма за надзор и контрол на болестите по пчелите в 

България от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите в България  2016 – 2018 г. Целеви животни и 

популации в Програма за надзор и контрол на болестите по пчелите в България са: 

пчелни семейства, пчели майки, пило. Програмата включва заболяванията: акароза, 

американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите. За целите на 

програмата се извършват клинични прегледи на пчелните семейства; лабораторно 

изследване на проби от пчели и пчелно пило; убиване и обезвреждане на заразените с 



американски гнилец или малък кошерен бръмбар пчелни семейства; обезщетяване на 

собствениците за унищожените пчелни семейства, продукти и инвентар. 

 С представените промени ще се осъществи отразяването на пчелните семейства в 

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС. Чрез идентификацията на 

пчелното семейство ще се получи достоверна информация по отношение на смъртността 

по пчелните семейства и нейните причини. 

С идентификацията на пчелното семейство ще се постигне гарантиране на 

благополучен здравен статус на отглежданите на територията на страната пчели и добив 

на качествена продукция от тях. 

Във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, с предложения 

проект не се транспонират норми на правото на Европейския съюз, поради което не е 

приложена таблица за съответствие с правото на Съюза. 

Проектът не предвижда разходване на допълнителни средства от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда 

за идентификация на пчелните семейства и доклада са публикувани на интернет 

страницата на Министерство на земеделието и храните, като на заинтересованите лица е 

предоставен 14-дневен срок за предложения и становища. 

Проектът на наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на Правилата за 

изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на 

земеделието и храните и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени.  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 9 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за 

регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър  

 



Проект 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за 

регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр. 27 от 

2015 г.) 

 

§ 1. В раздел III се правят следните изменения и допълнения:  

1. Член 7 се изменя така: 

„Чл. 7 (1) Средството за официална идентификация на пчелните семейства е 

индивидуална идентификационна табела. 

(2) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства трябва да са: 

1. изработени от гъвкав, пластичен материал; 

2. защитени от фалшифициране, лесно да се разчитат през целия живот на 

пчелното семейство и надписът им да не може да се заличава; 

3. направени така, че след поставяне на капака на кошера да останат на мястото 

на поставяне. 

(3) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства трябва да 

отговарят на следните специфични изисквания: 

1. да бъдат с жълт цвят; 

2. имат правоъгълна форма  – височина 45-60 мм и дължина 65-90 мм; 

3. структурата на номера е следната: абревиатурата на компетентния орган на 

латиница (BFSA), номер „100 XXX XXXXХ XXXX“, като, първите три цифри на 

табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на 

производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредният 

номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като 

последните четири цифри са с по-голям размер; 

4. надписите са разположени на три реда и са в черен цвят, както следва 

(приложение № 1): 

а) абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с 

минимална височина 5 мм; 

б) бар код с номера на индивидуалната идентификационна марка обозначаваща 

пчелното семейство с минимална височина 8 мм; 

в) номерът на индивидуална идентификационна марка, обозначаваща пчелното 

семейство, като първите 11 символа са с височина 5 мм, а последните 4 – с височина 10 

мм. 

(4) Допустимо е идентифициране на пчелни семейства с табела с вграден 

електронен транспондер, отговарящ на ISO стандарти 11784 и 11785, които са:  



1. само четими пасивни транспондери (електронни устройства), използващи 

HDX- или FDX-B технология, в съответствие с ISO стандарти 11784 и 11785;  

2. четими от четящите устройства, отговарящи на ISO стандарт 11785, и четящи 

HDX- или FDX-B транспондери (електронни устройства), като разстоянието за четене на 

портативни четящи устройства трябва да бъде минимум 12 см.; 

(5) При използване на табела с вграден електронен транспондер, тя трябва да 

отговаря на изискванията по ал. 3, т. 2-4, като цвета е оранжев, а номера на електрония 

транспондер съответства на баркода и изписания номер.  

(6) Средството за официална идентификация на пчелното семейство e негодно за 

използване: 

1. при производствен дефект; 

2. ако вече е използвано. 

(7) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства се считат за 

невалидни: 

1. при пълна или частична невъзможност да се разчита надписа (баркода или 

номера);  

2. когато пчелното семейство е умряло/принудително унищожено; 

3. при повреждане по време на поставянето им; 

4. при повреждане по време на употреба; 

5. при опит за манипулация (опит за промяна на производствената форма и 

номер). 

(8) Средствата за официална идентификация се обявяват за невалидни от 

собственика на животновъдния обект (пчелина) в тридневен срок от датата на събитието, 

за което се съставя протокол от собственика на пчелното семейство. Изпълнителният 

директор на БАБХ утвърждава образец на протокола. 

(9) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства, обявени за 

невалидни по реда на ал. 8 и съпровождащият ги протокол се предават на регистрирания 

ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в срок до края на календарния 

месец, считано от датата на събитието. 

(10) Невалидните средства за официална идентификация на пчелните семейства 

се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците. 

2. Създава се чл. 7а: 

„Чл. 7а. (1) Пчелните семейства се идентифицират от собственика на 

животновъдния обект: 

1. като от дясната страна на предната част на капака на кошера (се поставя 

индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство. 

2. индивидуалната идентификационна табела се закрепва трайно, така че да 



остане на мястото на поставяне. 

(2) Пчелните семейства се идентифицират до 20-ия ден след тяхното създаване, 

не по-късно от 20 август в годината на тяхното създаване, но при всички случаи 

идентификацията се извършва преди да са напуснали животновъдния обект. 

(3) Когато индивидуална идентификационна табела е невалидна поради пълна 

или частична невъзможност да се разчита надписа, номера или баркода съгласно чл. 7, 

ал. 5, т. 1, пчелното семейство се идентифицира с нова индивидуална идентификационна 

марка. Връзката между двата номера на индивидуалните идентификационни марки се 

отразява в дневника на пчелина и в информационната система на БАБХ – ВетИС. 

(4) Индивидуалната идентификационна табела съпровожда пчелното семейство 

при преместване в друг кошер от пчелина или при търговия, като се отстранява от 

стария и се поставя на новия кошер. Когато пчелното семейство се търгува с кошера, 

индивидуалната идентификационна марка не се отстранява. 

(5) При принудително убиване на пчелно семейство по чл. 8, ал. 1, 

индивидуалната идентификационна марка се унищожава заедно с унищожаването на 

пчелното семейство. 

(6) Индивидуалната идентификационна табела не може да се използва повторно 

за официална идентификация на друго пчелно семейство. 

(7) Данните от извършената официална идентификация и движението на 

пчелното семейство се отразяват в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните – ВетИС. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2017 г. 

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т. 4 

BFSA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

100 839 12345 6789 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  

Министър на земеделието и храните 

 

 


