Приложение №2 към Заповед № РД09-499/12.07.2016 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ В
БЪЛГАРИЯ

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

I. Кръстосано съответствие – общи принципи
Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани,
които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията.
Кръстосаното съответствие се състои от:
-

Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) съгласно правото на ЕС

-

Стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Стандартите и изискванията са групирани в 3 области:
-

Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята;

-

Обществено здраве, здраве на животните и здраве на растенията;

-

Хуманно отношение към животните.

В България стандартите за ДЗЕС се определят със заповед на Министъра на
земеделието и храните. От 2015 г. се прилагат изискванията съгласно Заповед № РД09122/23.02.2015 г., която е публикувана на интернет страницата на Министерство на
земеделието и храните (МЗХ) - http://www.mzh.government.bg.
Правилата съгласно законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) не са нови
или допълнителни изисквания, а представляват извадка от определени правила, които
са важни от приложимото секторно европейско и/или национално законодателство.
Това означава, че със ЗИУ за земеделските стопани не се разписват нови критерии, а се
следи дали се спазват вече определените и приложими правила в областта на
екологичното, ветеринарното, фитосанитарното законодателство, законодателството за
храните и законодателството за фуражите.
През 2016 г. и следващите години в България се прилагат Законоустановените
изисквания за управление в области „Околна среда, изменение на климата, добро
земеделско състояние на земята“, „Обществено здраве, здраве на животните и
растенията“ и „Хуманно отношение към животните“, посочени в чл. 93, параграф 1,
букви а), б) и в) и изброени в приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
I. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 1 – Ограничаване на замърсяването
на водите в нитратно-уязвимите зони
II. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 2 – Опазване на дивите птици
III. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 3 – Опазване на местообитанията
IV. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 4 – Законодателство за храните и
фуражите
V. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 5 – Ограничения при употребата
на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бетаагонисти в животновъдството
VI. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 6 – Идентификация и
регистрация на прасета
VII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 7 – Идентификация и
регистрация на едър рогат добитък (ЕРД)
VIII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 8 – Идентификация и
регистрация на овце и кози
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IX. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 9 – Превенция и контрол на
някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)
X. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 10 – Продукти за растителна
защита
XI. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 11 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
XII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 12 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на свине
XIII. Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 13 – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни
На основание чл. 92 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 схемите/мерките, за които се
прилага намаление на плащанията при установяване на неспазване на
кръстосаното съответствие са:
Схеми за директни плащания (Приложение I от Регламент (ЕС) № 1307/2013):
1) Схема за единно плащане на площ
2) Преразпределително плащане
3) Плащане за селскостопански практики благоприятни за климата и околната
среда – зелени директни плащания
4) Плащане за млади земеделски стопани
5) Доброволно обвързано с производството подпомагане
 Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави
под селекционен контрол;
 Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки;
 Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под
селекционен контрол;
 Схема за обвързано подпомагане за биволи;
 Схема за обвързано подпомагане за плодове;
 Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци;
 Схема за обвързано
производство);

подпомагане

за

зеленчуци

(оранжерийно

 Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури
6) Специално плащане за култура - памук
Плащания по мерки от Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор в България 2014-2018г., в съответствие с чл. 46 и 47 от
Регламент (ЕС) № 1308/2013:
1) Преструктуриране и конверсия на лозя
2) Събиране на реколтата на зелено
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Годишни премии съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 по мерки:
1) Член 21, параграф 1 Инвестиции в развитието на горските площи и
подобряване на жизнеспособността на горите
а) залесяване и създаване на гористи местности;
б) създаване на агро-лесовъдни системи;
2) Член 28 Агроекология и климат
3) Член 29 Биологично земеделие
4) Член 30 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
5) Член 31 Плащания за райони, изправени пред природни или други
специфични ограничения
6) Член 33 Хуманно отношение към животните
7) Член 34 Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското
стопанство и опазване на горите
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II. Показатели при извършване на проверки за спазване на стандартите и изискванията на кръстосаното съответствие
Област
Околна
среда,
изменение
на климата,
добро
земеделско
състояние
на земята

Основен
въпрос
Води

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

ЗИУ 1 –
Опазване на
водите от
замърсяване с
нитрати

ЗИУ 1.1. Спазване на периодите на внасяне на
азотсъдържащи торове.

Средна

ЗИУ 1.2. Спазване на начините на внасяне на
азотсъдържащите торове.

Много ниска

(предишно
ЗИУ 4)

ЗИУ 1.3. Спазване на годишната норма на торене с
органични торове.

Ниска - превишение от 17 кг. до 21 кг.
Средна - превишение над 21 кг.

ЗИУ 1.4. Спазване на мерките за торене на
равнинни терени (отстояние от водни обекти).

Средна

ЗИУ 1.5. Спазване на ограничителните мерки за
торене (при почви с лек механичен състав,
замръзнали, преовлажнени, покрити със снежна
покривка).

Средна

ЗИУ 1.6. Спазване на допълнителните мерки на
наклонени терени.

Средна

ЗИУ 1.7. Спазване на изискванията при съхранение
на оборски тор.

Средна - от 1 до 5 ЖЕ
Висока - над 5 ЖЕ

ЗИУ 1.8. Спазване на изискванията при съхранение
на силаж.

Средна

ЗИУ 1.9. Спазване на изискванията при съхранение
на минерални торове.

Средна

ЗИУ 1.10. Спазване на изискванията за опазване на
околната среда при товарене и транспорт на
азотсъдържащите торове (органични и минерални).

Средна

Степен

Продължител
ност

Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими
Да се коригира

Разпростира се
извън
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Разпростира се
извън
стопанството

Да се коригира
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Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС
ДЗЕС 1 –
Изграждане
на буферни
ивици по
продължение
то на водните
обекти
(предишен
НС5.2.)

Изисквания/Стандарти
Забранява
се
Национален
стандарт
1.
използването на минерални и органични
азотсъдържащи торове в буферните ивици:

Тежест

Степен

Продължител
ност

Разпростира се
извън
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството –
при тежест
„Ниска“ и
„Средна“
Разпростира се
извън
стопанството –
при тежест
„Висока“

Естествено
възобновими

Средна – установено използване на
минерални и/или органични азотсъдържащи
торове в буферните ивици

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи,
по протежение на повърхностни водни обекти
(реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с
изключение на оризовите клетки;
- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи
при торене с течна фракция на оборския тор;
- с ширина минимум 10 метра при торене на площи
с наклон;

ДЗЕС 2 –
Спазване на
разрешителни
те процедури
при
използване на
вода за
напояване

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи
с остър наклон.
Национален стандарт 2. При използване на вода
за напояване, земеделският стопанин трябва да
притежава съответния документ за право на
ползване (разрешително, договор и др.).

Средна - земеделският стопанин не притежава
документи за право на ползване
(разрешително, договор и др.) при използване
на вода за напояване

(предишен
НС5.1.)
ДЗЕС 3 –
Защита на
подпочвените
води от
замърсяване
(предишен
НС5.3.)

Национален стандарт 3. Забранява се пряко и
непряко отвеждане на вещества от Списък I и
Списък ІI в подземните води (Приложение към НС
3.).

Ниска – установено ограничено непряко
отвеждане на вещества от Списък I и Списък
II – проникване под повърхността на почвата
до 10 см;
Средна – установено ограничено непряко
отвеждане на вещества от Списък I и Списък
II – проникване под повърхността на почвата
над 10 см;
Висока – установено пряко отвеждане на
вещества от Списък I и Списък II в
подземните води
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Област

Основен
въпрос
Почви и
въглерод
ни
запаси

ЗИУ/
ДЗЕС
ДЗЕС 4 –
Минимална
почвена
покривка
(предишен
НС1.1)
ДЗЕС 5 –
Минимално
управление
на земите
съобразно
специфичнит
е местни
условия с цел
ограничаване
на ерозията

Изисквания/Стандарти

Тежест

Национален стандарт 4. В земеделското
стопанство с уникален идентификационен номер и
обработваеми площи над 5 ха е задължително в
общата сеитбооборотна площ да се включат
минимум 30% култури със слята повърхност, с
изключение на площи за производство на тютюн.

Много ниска – включени до 30 % култури със
слята повърхност;
Ниска – включени до 20 % култури със слята
повърхност;
Средна – включени до 10 % култури със слята
повърхност;
Висока – включени до 5 % култури със слята
повърхност

Национален стандарт 5. За ограничаване на
ерозията на площи с наклон се прилага:
- за обработваеми земи – обработката на почвата
се извършва перпендикулярно на склона или по
хоризонталите;
- за трайни насаждения – укрепване на
междуредията чрез затревяване частично/пълно,
или засяване/засаждане с други култури, и/или
обработката на почвата се извършва
перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

Установено неспазване на изискванията
върху:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от площите с
наклон;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от площите с
наклон;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от площите с
наклон;
Висока - над 2 ха от площите с наклон

Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето
на стърнищата.

Ниска - установено изгаряне на стърнища от
полски култури на площ до 1 ха включително;
Средна - установено изгаряне на стърнища от
полски култури на площ над 1 ха до 5 ха;
Висока - установено изгаряне на стърнища от
полски култури на площ над 5 ха

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

(преформули
ран
предишен
НС1.2)
ДЗЕС 6 –
Поддържане
на нивото на
органични
вещества в
почвата
(предишен
НС2.2.)
Биологи
чно

ЗИУ 2 –
Опазване на

ЗИУ 2.1. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за косене на ливадите преди 15 юни, както

Установено косене на ливадите преди 15
юни или косене от периферията към

Ограничено в
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Естествено
възобновими
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Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

разнооб
разие

дивите птици
и техните
местообитани
я

Изисквания/Стандарти

Тежест

и от периферията към центъра. *

центъра на площ:

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона
Много ниска - премахване от 1 до 3 единични
дървета;
Ниска - премахване от 1 до 3 характеристики
на ландшафта (синор, група дървета);
Средна - премахване от 4 до 6 характеристики
на ландшафта (синор, група дървета);
Висока - премахване над 7 характеристики на
ландшафта (синор, група дървета)
Установено използване на неселективни
средства върху площ:

(предишно
ЗИУ 1)

ЗИУ 2.2. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за премахване на характеристиките на
ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделските земи като такива.*
* Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери) и обработваеми земи.

ЗИУ 2.3. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за използване на неселективни средства за
борба с вредителите по горите (в селското
стопанство).*
* Ограничения за обработваеми земи и трайни
насаждения.

ЗИУ 2.4. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за косене на ливадите до 1 юли.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от площите в
защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от площите в
защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от площите в
защитената зона;
Висока - над 2 ха от площите в защитената
зона
Установено косене на ливадите до 1 юли на
площ:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
ЗИУ 2.5. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за разораване и залесяване на ливади,
пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 2.6. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за използване на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 2.7. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за косене на ливадите от периферията към
центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15
юли.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 2.8. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на ливади, пасища,
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения,
крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случаите, при които
промяната е свързана със: изпълнението на

Тежест

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Установено разораване на постоянно
затревена площ с размер:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона
Установено използване на пестициди и
минерални торове върху площ:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените
площи в защитената зона
Установено косене на ливадите до 15 юли
на площ:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в

Стр. 9 от 48

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
дейностите по предоставените с решение на
министерски съвет (РМС) концесии за добив на
суров нефт от находище "Тюленово" и концесия за
добив на природен газ от находище "Българево",
изграждането на пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, на съоръжения за
укрепване на свлачища; пътища и други елементи
(обекти) на техническата инфраструктура;
реализиране на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, за които към датата
на обнародване на заповедта в "ДВ" има завършена
процедура по глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР.*

Тежест

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

защитената зона

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 2.9. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за промяна предназначението и/или начина
на трайно ползване на ливади, пасища, поляни,
мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни
дюни в селскостопанския и горския фонд, с
изключение на случите, при които промяната е
свързана със: изпълнението на дейностите по
предоставената с РМС концесия за добив на
природен газ от находище "Дуранкулак" и т.н.*

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона

*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 2.10. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за промяна предназначението и/или начина
на трайно ползване на ливади, пасища, поляни,
мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни
дюни в селскостопанския и горския фонд, с
изключение на случите, при които промяната е
свързана със: изграждането на пречиствателни
станции за питейни и отпадъчни води, на
съоръжения за третиране на отпадъците, на
съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и
други елементи (обекти) на техническата
инфраструктура; реализация на други планове,

Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

програми проекти и инвестиционни предложения,
за които към датата на одобряване на заповедта в
"ДВ" има завършена процедура по реда на глава
шеста от ЗООС и/ или по чл. 31 ЗБР.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери)

ЗИУ 2.11. НАТУРА зона за птиците (забрани):
Забрана за разораване на пасищата и превръщането
им в обработваеми земи.*
*Ограничения за постоянно затревени площи (пасища,
ливади и мери).

ЗИУ 3 –
Опазване на
естествените
местообитани
я на дивата
флора и
фауна
(предишно
ЗИУ5)

ЗИУ 3 На площите от стопанството, попадащи в
защитена зона от Националната екологична мрежа
"Натура 2000", се спазват забраните и
ограниченията за земеделска дейност, включени в
заповедта за обявяване и плана за управлението й.
Когато защитената зона за опазване на природните
местообитания съвпада със защитена територия
съгласно Закона за защитените територии и в
заповедта за обявяването й няма разписани
конкретни забрани и ограничения, земеделският
стопанин спазва режима за опазване и ползване на
защитената територия.

Установено разораване на постоянно
затревени площи с размер:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от постоянно
затревените площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от постоянно затревените в
защитената зона
Следят се забраните свързани със
земеделската дейност, когато има издадени
заповеди за зоните в земеделските земи.
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Ландша
фт,
минимал
но ниво
на
поддърж
ане

ДЗЕС 7 –
Запазване
особеностите
на
ландшафта,
забрана за
рязане на
живи плетове
и дървета по
време на
размножител
ния период на
птиците и
мерки за
избягване на
инвазивни
растителни
видове

Изисквания/Стандарти
Национален стандарт 7а) Задължително е да се
запазват и поддържат съществуващите полски
граници (синори) в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел;

Национален стандарт 7б) Задължително е да се
запазват и поддържат съществуващите трайни
тераси в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;

Тежест

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Средна - нарушение на съществуващите
полски граници (синори) в БЗС и/или
земеделски парцел от стопанството;
Висока - цялостно разрушение на полските
граници (синори) в БЗС и/или земеделски
парцел от стопанството

Средна - нарушение на съществуващите
трайни тераси;
Висока - цялостно разрушение на трайните
тераси

(предишен
НС4.3.)
(предишен
НС1.3.)
(предишен
НС4.2.)
(Нов 7г)
Национален стандарт 7в) Задължително е да се
запазват и поддържат съществуващите постоянни
пасища, мери и ливади от нежелана растителност орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика
(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и
аморфа (Amorpha fruticosa);

Много ниска - наличие на растения от
видовете, орлова папрат, чемерика, айлант и
аморфа на парцели, декларираната площ на
които е от 1 до 5% (вкл.) от общо
декларираната площ на постоянно затревените
площи на стопанството;
Ниска - наличие на растения от видовете,
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Национален стандарт 7г) Задължително е да се
запазват и поддържат съществуващите живи
плетове и дървета, които не се отрязват по
време на размножителния период и периода на
отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Обществен
о здраве,
здраве на
животните
и
растенията

Безопас
ност на
храните

ЗИУ 4 –
Законодателс
тво за
храните и
фуражите
(предишно
ЗИУ11)

ЗИУ 4.1. Забрана за пускане на пазара на храни,
които са вредни за здравето и негодни за
консумация от човека.
ЗИУ 4.2. Забрана за пускане на пазара на фуражи,
които имат неблагоприятен ефект върху здравето
на животните и правят храните получени от тях,
опасни за консумация от човека.

Тежест
орлова папрат, чемерика, айлант и аморфа на
парцели, декларираната площ на които е от 5
до 20% (вкл.) от общо декларираната площ на
постоянно затревените площи на
стопанството;
Средна - наличие на растения от видовете,
орлова папрат, чемерика, айлант и аморфа на
парцели, декларираната площ на които е от 20
до 50% (вкл.) от общо декларираната площ на
постоянно затревените площи на
стопанството;
Висока - наличие на растения от видовете,
орлова папрат, чемерика, айлант и аморфа на
парцели, декларираната площ на които е над
50% от общо декларираната площ на
постоянно затревените площи на
стопанството;
Установено отрязване на живи плетове
и/или дървета в периода от 1 март до 31
юли:
Ниска – от 1 до 3 единични дървета и/или
живи плетове;
Средна – от 4 до 6 единични дървета и/или
живи плетове;
Висока – над 7 единични дървета и/или живи
плетове
Средна – неспазване изискванията за пускане
на пазара на вредни и негодни за консумация
храни
Средна – Установени количества фуражи, за
които е лабораторно доказано, че съдържат
нежелани вещества над максимално
допустимите количества посочени в
Директива 2002/32/ЕС, които могат да доведат
до отравяне на животните, и чрез отлагането и
отделянето им с храните произвеждани от тези
животни са опасни за здравето на човека.

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството

Да се коригира

Разпростира се
извън
стопанството

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
ЗИУ 4.3. Забрана за хранене на животните с
фуражи, които имат неблагоприятен ефект върху
здравето на животните и правят храните получени
от тях, опасни за консумация от човека.

Тежест
Средна – Установено е изхранване на
животните с фуражи, за които е лабораторно
доказано, че съдържат нежелани вещества над
максимално допустимите количества посочени
в Директива 2002/32/ЕС, които могат да
доведат до неблагополучие в здравния статус
на животните и продукцията от тях, и чрез
отлагането и отделянето им с храните
произвеждани от тези животни са опасни за
здравето на човека.

ЗИУ 4.4. Изискване да бъде осигурена
проследимост на всички продукти, влизащи и
напускащи стопанството.

Средна – липса на отделни документи за
проследимост;
Висока – липса на всякаква документация в
стопанството

ЗИУ 4.5. Изисквания за:
А. адекватни мерки при складиране/третиране на
отпадъци и опасни субстанции;
Б. коректна употреба на фуражни
добавки/лекарствени средства и пестициди;
В. предотвратяване внасянето и разпространението
на болести;
Г. коригиращи действия при дадени предписания
от официален контрол;
Д. водене на документация съгласно изискванията
на пряко приложимото право на ЕС и Закона за
фуражите;
ЗИУ 4.6. Здравни изисквания към суровото мляко и
производството на коластра.

Средна – неспазени изискванията при един до
4 от изброените показатели;

ЗИУ 4.7. Изисквания към помещенията и
оборудването за добив и съхранение на мляко и
коластра:

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Да се коригира

Висока – неспазени всички изисквания
Ограничено в
стопанството

Ниска – неспазени здравните изисквания по
отношение на здравния статус на млечната
жлеза – мастити;
Средна – неспазени здравни изисквания по
отношение на здравния статус съгласно
Регламент 853/2004 – туберкулоза и бруцелоза
Ниска – неспазени изисквания на буква А;
Средна – неспазени изискванията на буква Б

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
А. Съоръженията за доене и помещенията където се
съхраняват мляко и коластра, обработват и
охлаждат трябва да бъдат разположени и
конструирани така, че да се ограничи рискът от
замърсяване на млякото и коластрата;

Тежест

Степен

Продължител
ност

и В от изброените показатели

Б. Помещенията за съхраняване на млякото и
коластрата трябва да са разположени извън
помещенията в които се отглеждат животните, да
са защитени срещу вредители и да притежават
съоръжения за хладилно съхранение на млякото;
В. Повърхности на оборудване, които са
предназначени да влязат в контакт с мляко и
коластра (съдове, прибори, контейнери, резервоари
и т.н. – предназначени за доене, събиране или
транспортиране) да са от гладки, лесни за измиване
и нетоксични материали.
ЗИУ 4.8. Хигиенни изисквания по време на доене,
събиране и транспортиране на мляко и коластра:

Ниска – неспазени изисквания на буква А
и/или Б, Г от изброените показатели;

А. Преди започване на доенето млечните папили,
вимето и местата около тях се почистват;

Средна – неспазени изискванията на буква В
и/или Д от изброените показатели;

Б. Млякото и коластрата от всяко животно се
проверяват за органолептични или физикохимични
аномалии от дояча или чрез метод, при който се
достигат подобни резултати и при установяването
на такива, не се използват за консумация от човека;
В. Допуска ли се консумация на млякото и
коластрата, добито от животни, показващи
клинични признаци на заболяване на вимето от
човека по друг начин, освен в съответствие с
инструкциите на ветеринарен лекар;

Висока – неспазени всички изисквания
До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

В. Идентифицирани ли са животните, подложени
на медицинско лечение, които могат да пренесат
остатъчни вещества в млякото и коластрата, и
допускат ли се мляко и коластра, добити от такива
животни преди края на предписания карантинен
период да се използват за консумация от човека;
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

Г. Почистени и дезинфекцирани ли са, където е
необходимо, повърхностите на оборудването, които
са предназначени да влязат в контакт с мляко и
коластра (съдове, прибори, контейнери, резервоари
и т.н. предназначени за доене, събиране или
транспортиране);
Д. Поддържат ли се необходимите температурни
условия на млякото по време на съхранение и
транспорт.
ЗИУ 4.9. Изисквания за правилно съхранение на
яйца при производителя.
ЗИУ 4.10. Изисквания за правилно складиране и
разпространение на фуражи.

Ниска – при неспазени изисквания
Средна

Ограничено в
стопанството
Ограничено в
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството

ЗИУ 5 –
Ограничения
за употребата
на
определени
субстанции с

ЗИУ 4.11. Изисквания с оглед спазване на
максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от ветеринарномедицински препарати в
храните от животински произход за:
А. коректна употреба на ветеринарномедицински
продукти;
Б. забрана за употреба на неоторизирани или
незаконни субстнанции.
ЗИУ 4.12. Изисквания с оглед спазване на
максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от пестициди във и върху храни или
фуражи.

Средна – неспазени изискванията на буква А;
Висока – неспазена забраната на буква Б.

ЗИУ 5.1. Забрана за употреба на забранени
вещества* при отглеждането на продуктивни
животни във фермите и на аквакултури.
*Забранени вещества: тиреостатични
субстанции, стилбени, стилбенови производни,
техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и
неговите естери; бета-агонисти; субстанции с

Средна

Да се коригира

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО
Средна

Ограничено в
стопанството

Да се коригира

Естествено
възобновими

Разпростира се
извън
стопанството

Ограничено в
стопанството

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС
хормонално
или
тиреостатичн
о действие и
на
бетаантагони
сти при
животните
(предишно
ЗИУ 10)

Идентиф
икация и
регистра
ция на
животни
те

ЗИУ 6 –
Регистрация
и
идентификац
ия на свине

Изисквания/Стандарти
естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и
неговите естери), андрогенно или гестагенно
действие;
ЗИУ 5.2. Забрана за пускане на пазара за
консумация от човека на животни и аквакултури
третирани със забранени вещества*.
ЗИУ 5.3. Забрана за пускане на пазара на месо от
животни, които са били третирани със забранени
вещества*.
ЗИУ 5.4. Забрана за преработване или предаване за
преработка на аквакултури и месо от животни,
които са били третирани със забранени вещества*.
ЗИУ 6.1. Изискване животновъдния обект да е
регистриран по чл. 51 или чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.

Тежест

Средна
Средна
Средна

Степен

Разпростира се
извън
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството
Разпростира се
извън
стопанството

Да се коригира
Да се коригира

Да се коригира

Висока
До един ЖО
За повече от
един ЖО

(предишно
ЗИУ 6)
ЗИУ 6.2. Изискване в животновъдния обект да бъде
поддържан актуален регистър по утвърден от БАБХ
образец на хартиен носител или в електронен вид.

Продължител
ност

Да се коригира

Много ниска – инцидентни пропуски, но
подкрепени с документи;
Ниска – има регистър, не е актуален и няма
пълен комплект документи;
Средна – има регистър, но не е актуален и
липсват подкрепящи документи;

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Висока – няма регистър
ЗИУ 6.3. Изискване животните в обекта да са
идентифицирани съгласно нормативните
изисквания.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
ЗИУ 6.4. Изискване за писмено уведомяване на
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект за всички новородени и закупени животни в
рамките на 3 дни; за всички умрели животни –
незабавно; в срок до 24 часа преди транспортиране,
промяна на собствеността или клане на животни,
предназначени за лична консумация.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;

ЗИУ 7 –
Регистрация
и
идентификац
ия на едър
рогат добитък

ЗИУ 7.1. Изискване животновъдния обект да е
регистриран по чл. 51 или чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
ЗИУ 7.2. Изискване в животновъдния обект да бъде
поддържан актуален регистър по утвърден от БАБХ
образец на хартиен носител или в електронен вид.

Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
Висока

Много ниска – инцидентни пропуски, но
подкрепени с документи;
Ниска – има регистър, не е актуален и няма

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО
До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

пълен комплект документи;

(ЕРД)

Средна – има регистър, но не е актуален и
липсват подкрепящи документи;

(предишно
ЗИУ 7)

Висока – няма регистър
ЗИУ 7.3. Изискване животните в обекта да са
идентифицирани съгласно нормативните
изисквания.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
ЗИУ 7.4. Изискване за писмено уведомяване на
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект за всички новородени и закупени животни в
рамките на 3 дни; за всички умрели животни –
незабавно; в срок до 24 часа преди транспортиране,
промяна на собствеността или клане на животни,
предназначени за лична консумация.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 11-

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

20 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни;
ЗИУ 7.5. Изискване за отглежданите животни от
ЕРД да бъде издаден ветеринарномедицински
паспорт в рамките на законоустановения срок.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;

ЗИУ 8 –
Регистрация
и
идентификац
ия на овце и
кози
(предишно
ЗИУ 8)

ЗИУ 8.1. Изискване животновъдния обект да е
регистриран по чл. 51 или чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
ЗИУ 8.2. Изискване в животновъдния обект да бъде
поддържан актуален регистър по утвърден от БАБХ
образец на хартиен носител или в електронен вид.

Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
Висока

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Много ниска – инцидентни пропуски, но
подкрепени с документи;
Ниска – има регистър, не е актуален и няма
пълен комплект документи;
Средна – има регистър, но не е актуален и
липсват подкрепящи документи;

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Висока – няма регистър
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
ЗИУ 8.3. Изискване животните в обекта да са
идентифицирани съгласно нормативните
изисквания.

Тежест

Степен

Продължител
ност

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
ЗИУ 8.4. Изискване за писмено уведомяване на
ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект за всички новородени и закупени животни в
рамките на 3 дни; за всички умрели животни –
незабавно; в срок до 24 часа преди транспортиране,
промяна на собствеността или клане на животни,
предназначени за лична консумация.

Много ниска – 1 животно в стадо от 1-10
животни; до 2 животни от стадо от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
стадо над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в стадо от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
стадо от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от стадо с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в стадо от 410 животни; над 30 % от животните в стадо от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
стадо над 20 животни;

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Висока – 5 и повече животни в стадо от 5-10
животни; над 40 % от животните в стадо от 1120 животни; над 40% от животните от стадо с
над 20 животни
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Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Болести
по
животни
те

ЗИУ 9 –
Профилактик
а и контрол
на
трансмисивн
и
спонгиформн
и
енцефалопати
и (ТСЕ)
(предишно
ЗИУ 12)

Продукт
и за
растител
на
защита

ЗИУ 10 –
Ограничения
при
използването
на продукти
за растителна
защита (ПРЗ)
(предишно

Изисквания/Стандарти
ЗИУ 9.1. Забрана за хранене на преживни
животните с протеини от животински произход преработен животински протеин; дикалциев и
трикалциев фосфат от животински произход;
фуражи, съдържащи изброените животински
протеини, с изключение на посочените в
Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.
ЗИУ 9.2. Забрана за хранене на непреживни
животните с преработени животински протеини с
изключение посочените в Приложение IV от
Регламент (ЕО) № 999/2001.
ЗИУ 9.3. Изискване собственикът на животните да
уведоми ветеринарния лекар при съмнение за
наличие и/или смърт от ТСЕ (трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии) на животно.
ЗИУ 9.4. Изискване собственикът на животните да
изпълнява поставените забрани за придвижване на
животните, определени за неговото стопанство, при
съмнение за наличие на ТСЕ.
ЗИУ 9.5. Изискване собственикът на животните да
изпълнява разпоредените мерки за неговото
стопанство при потвърждаване на наличието на
ТСЕ.
ЗИУ 9.6. Забрана за пускане на пазара или изнасяне
на животни или производни продукти (сперма,
яйцеклетки, ембриони), без съответните документи
за движение, ако в стопанството е имало наличие
на ТСЕ.
ЗИУ 10.1. Забрана за употреба на неразрешени
продукти за растителна защита при производството
на растения и растителни продукти, в т.ч. посевен и
посадъчен материал.
ЗИУ 10.2. Забрана за употреба на продукти за
растителна защита извън обхвата на разрешената
употреба, в несъответствие с условията посочени
върху етикета на продукта и в доза, която
надвишава максималната разрешена доза на
единица площ.

Тежест
Висока – Установено изхранване и/или
съхранение на фураж със забранени
преработени животински протеини и
дикалциев и трикалциев фосфат от
животински произход на всички преживни
селскостопански животни, отглеждани с цел
храна на хора, след потвърден лабораторен
резултат
Висока – Установено изхранване и/или
съхранение на фураж със забранени
преработени животински белтъчини и
лабораторно потвърден резултат;
Средна

Средна – Собственикът на животните не
изпълнява поставените забрани за движения
на животните определени за неговото
стопанство, при съмнение за наличие на ТСЕ.
Средна – Собственикът на животните не
изпълнява разпоредените мерки за неговото
стопанство при потвърждаване на наличие на
ТСЕ.
Средна – Нарушена забрана за пускане на
пазара на животни и продукти от животни
(сперма, яйцеклетки, ембриони), без
документи.
Висока – неспазване на забрана за третиране с
неразрешен продукт за растителна защита;

Средна – установена употреба на ПРЗ извън
обхвата на разрешената употреба в
несъответствие с условията посочени върху
етикета;

Степен

Продължител
ност

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО
До един ЖО
За повече от
един ЖО
До един ЖО
За повече от
един ЖО
До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Да се коригира

Да се коригира

Да се коригира

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Висока – установено надвишаване на
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Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

ЗИУ 9)
ЗИУ 10.3. Забрана за прибирането на земеделската
продукция преди изтичането на карантинния срок
на употребените продукти за растителна защита.
ЗИУ 10.4. Спазване на Принципите на добрата
растително-защитна практика при опазването на
растенията и растителните продукти от вредители и
изисквания при употреба на ПРЗ:

Хуманно
отношение
към
животните

Хуманн
о
отношен
ие към
животни
те

ЗИУ 11 –
Минимални
изисквания за
защита и
хуманно
отношение
при
отглеждане
на телета
ЗИУ 11
прилага
отношение
телетата.
целите

се
по
на
За
на

А) Правилно боравене с продукти за растителна
защита, съхранение на ПРЗ и празни опаковки,
прилагане на мерки за измиване и почистване на
оборудването след употреба на ПРЗ;
Б) Спазване на законоустановените мерки за
опазване на пчелите от отравяне при употреба на
ПРЗ – уведомителни писма;
В) Спазване на буферните зони по Закона за защита
на растенията при употреба на ПРЗ;
Г) Водене на записи за проведените химични
обработки;
Д) Използване на ПРЗ от лица, в съответствие с
тяхната квалификация;
Е) Използване на лични предпазни средства при
употребата на ПРЗ.
ЗИУ 11.1. Забрана за отглеждане на телета над 8седмична възраст в индивидуални боксове освен по
препоръка на обслужващия животновъдния обект
ветеринарен лекар с цел лечение.

Тежест
максималната разрешена доза на единица
площ;
Висока

Степен

Продължител
ност

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Висока – неспазване на изискванията на буква
А), Б), В);
Средна – неспазване на изискванията на буква
Г), Д), Е);

Ограничено в
стопанството –
при неспазване
на
изискванията
на букви А, В,
Г, Д, Е
Разпространява
се извън
стопанството –
при неспазване
на
изискванията
на буква Б

Тежестта се определя за група телета над 8седмична възраст.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;

До един ЖО

Да се коригира
при неспазване
на букви А, Б,
Г, Д, Е
Естествено
възобновими
при неспазване
на
изискванията
на буква В

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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ЗИУ 11 се
използва
следното
определение
за "Теле" животно от
семейство
"Bovide" на
възраст до 6
месеца.

Изисквания/Стандарти

ЗИУ 11.2. Изискване индивидуалните боксове за
телета до 8-седмична възраст да разполагат с
перфорирани прегради, които позволяват телетата
да имат визуален и осезаем контакт помежду си, и
да съответстват на изискванията за ширина и
дължина:
- ширина – най-малко равна на височината на
телето при раменете, измерена в изправено
положение;
- дължина – не по-малка от дължината на тялото на
телето, измерена от върха на носа до каудалния ръб
на седалищния израстък на седалищната кост и
умножена по 1,1.
* Не се прилага за помещенията за изолация на
болни телета.

ЗИУ 11.3. Изискване телетата на възраст над 15
дни да се отглеждат групово в помещения без
препятствия и при средна площ за теле:
- с тегло до 150 кг – най-малко 1,5 m2;
- с тегло от 150 до 220 кг – най-малко 1,7 m2;
- с тегло над 220 кг – най-малко 1,8 m2.

Тежест
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Тежестта се определя спрямо броя на
животните до 8-седмична възраст в
индивидуални боксове неотговарящи на
изискванията.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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Степен

Продължител
ност

11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Ниска – неспазване на едно от двете
изисквания;
Средна – неспазване на двете изисквания.

До един ЖО

Да се коригира

Средна

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
До един ЖО

Да се коригира

Изисквания/Стандарти

ЗИУ 11.4. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета, както и боксовете и
съоръженията в тях с които телетата могат да
влязат в контакт, да са изградени от материали,
които:
1. нямат вредно въздействие върху телетата;
2. позволяват лесно да се почистват и
дезинфекцират.
ЗИУ 11.5. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат с обезопасена
електрическа инсталация.
ЗИУ 11.6. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат със:
1. добра естествена вентилация или вентилационна
система, осигуряваща скорост на движение на
въздуха до 0,3 m/s, а при високи температури – до
0,5 m/s;
2. относителна влажност на въздуха – 60-80%;
3. следните допустими концентрации на токсични
газове:
а) въглероден двуокис – 3600 mg/m3;
б) амоняк – 5,00 mg/ m3;
в) сероводород – не се допуска.
ЗИУ 11.7.
Изискване
собствениците или
управителите на животновъдния обект/и ежедневно
да проверяват изправността на механичните
съоръжения и автоматизираните линии (ако в
обекта има такива) и при необходимост незабавно
да отстраняват повредите, а при невъзможност, да
предприемат мерки за опазване здравето и доброто
физическо състояние на телетата чрез използване
на алтернативни методи за хранене и поддържане
на подходяща жизнена среда до отстраняване на
повредата.
ЗИУ 11.8. Изискване при използване на система за
изкуствена вентилация в помещенията, в които се

Тежест

Ниска – неспазване на т. 1 или т. 2;
Средна – неспазване на т. 3 или неспазване
едновременно на т. 1 и т. 2.

За повече от
един ЖО

За повече от
един ЖО

Ниска – не са предприети мерки за
отстраняване на повредите по механичните
съоръжения/автоматизираните линии или не
са предприети мерки за опазване здравето и
доброто физическо състояние на телетата;
Средна – не са предприети мерки за
отстраняване на повредите по механичните
съоръжения/автоматизираните линии и не са
предприети мерки за опазване здравето и
доброто физическо състояние на телетата.

До един ЖО

Ниска – не е инсталирана алармена система за
известяване на аварии по електрозахранването

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Да се коригира
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Изисквания/Стандарти
отглеждат телета, да има: 1) алтернативна
вентилационна система и 2) алармена система за
известяване на аварии по електрозахранването на
вентилационната система.
ЗИУ 11.9. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат с подходящо
естествено или изкуствено осветление, ако се
използва изкуствено осветление, то трябва да
функционира за период не по-малък от 8 h през
деня.
При проверка на животните да се използва
подходящо неподвижно или преносимо осветление.
ЗИУ 11.10. Изискване собствениците или
управителите на животновъдния обект/и да
проверяват здравословното състояние на телетата:
- най-малко веднъж дневно при телета, отглеждани
навън;
- най-малко два пъти дневно при телета,
отглеждани в закрити помещения.
ЗИУ 11.11. Изискване собствениците или
управителите на животновъдния обект/и да отделят
незабавно в помещение със суха и удобна постеля
телетата, които са наранени или показват признаци
на заболяване, и да им осигурят възможно найбързо ветеринарномедицинска помощ.
ЗИУ 11.12. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат с осигурено
пространство за всяко теле за лягане, изправяне и
осъществяване на всички физиологични и
етологични нужди.

Тежест

Степен

на вентилационната система;
Средна – не е осигурена алтернативна
вентилационна система.

За повече от
един ЖО

Ниска – не е осигурено неподвижно или
преносимо осветление при проверка на
животните;
Средна – не е осигурено подходящо
естествено или изкуствено осветление.

До един ЖО

Средна

До един ЖО

Продължител
ност

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Ниска – неспазване на изискванията за едно
животно;
Средна – неспазване на изискванията за две
или три животни;
Висока – неспазване на изискванията при над
три животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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Изисквания/Стандарти

ЗИУ 11.13. Забрана за връзване на телета, освен
при необходимост за не повече от един час по
време на хранене с мляко или заместител на
млякото
или
при
ветеринарномедицински
манипулации.
Използваните въжета не трябва да предизвикват
нараняване и връзването да се прави по начин,
изключващ риск от задушаване или нараняване;
телетата се връзват така, че да могат да лягат и
изправят
и
осъществяват
всички
свои
физиологични и етологични нужди.
ЗИУ 11.14. Изискване собствениците или
управителите на животновъдния обект/и да
почистват ежедневно и дезинфекцират периодично
помещенията,
боксовете,
съоръженията
и
инвентара.
Изпражненията,
урината,
неизядената
или
разсипаната храна се почистват толкова често,
колкото е необходимо, за да се избегне събирането
на мухи и гризачи и за намаляване на миризмата.
ЗИУ 11.15. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат с равни, сухи и
твърди подове, изработени по такъв начин, че да не
причиняват нараняване или страдание на телетата,
които стоят или лежат върху тях, подходящи за
размера и теглото на телетата с твърда, гладка и
стабилна повърхност, за да се избегне подхлъзване.

Тежест
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Ниска – неспазване на изискванията за едно
животно;
Средна – неспазване на изискванията за две
или три животни;
Висока – неспазване на изискванията при над
три животни.

Средна

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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ЗИУ 11.16. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат с чисто, удобно и
подходящо дренирано място за лежане или чиста,
суха и удобна постеля, които не влияят негативно
върху телетата.

Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Средна

До един ЖО

Да се коригира

ЗИУ 11.17. Изискване собствениците или
управителите на животновъдния обект/и да
осигуряват на телетата хранене, съответстващо на
тяхната порода, възраст, маса, физиологични и
поведенчески нужди и технологична група, като в
храната се включва:
- достатъчно количество желязо, за да се осигури
средно ниво на хемоглобина в кръвта от поне 4,5
mmol/l;
- на всяко теле на възраст над 2 седмици се
осигурява минимално количество сух фураж,
съдържащ смилаеми влакнини, като количеството
на влакнините се повишава от 50 до 250 g дневно за
телета на възраст от 8 до 20 седмици;
- на телетата не се слагат намордници.
ЗИУ 11.18. Изискване за телетата на възраст над 15
дни:
1. да се хранят поне два пъти дневно;
2. всяко теле от групата да има достъп до храната
по едно и също време.
ЗИУ 11.19. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат със съоръжения за
хранене и поене, които осигуряват свободен достъп

За повече от
един ЖО

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Средна – неспазване на едно от двете
изисквания;
Висока – неспазване на двете изисквания.

До един ЖО

Средна

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
Да се коригира
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на всяко теле до хранилките и поилките.

ЗИУ 12 –
Минимални
изисквания за
защита и
хуманно
отношение
при
отглеждане
на свине

Степен
За повече от
един ЖО
До един ЖО

Продължител
ност

ЗИУ 11.20. Изискване помещенията, в които се
отглеждат телета да разполагат със съоръжения за
хранене и поене, които гарантират чистотата на
фуражите и водата и свеждат до минимум
възможността за контаминацията им.
ЗИУ 11.21. Изискване телета да се захранват с
коластра в първите часове след раждането им, но не
по-късно от шестия час.

Средна

Средна

До един ЖО

Да се коригира

ЗИУ 11.22 Изискване собствениците или
управителите на животновъдния обект/и да
осигурят свободен и постоянен достъп на
животните до прясна питейна вода.
ЗИУ 12.1. Изискване помещенията, в които се
отглеждат свине за развъждане или за угояване, да
осигуряват възможност животните да лягат и
стават без затруднение; при групово отглеждане на
подрастващи прасета и прасета за угояване на
всяко от тях да е осигурена свободна подова площ
най-малко:
- 0,15 кв.м – за прасета с тегло до 10 кг;
- 0,20 кв.м – за прасета с тегло от 10 до 20 кг;
- 0,30 кв.м – за прасета са тегло от 20 до 30 кг;
- 0,40 кв.м – за прасета с тегло от 30 до 50 кг;
- 0,55 кв.м – за прасета с тегло от 50 до 85 кг;
- 0,65 кв.м – за прасета с тегло от 85 до 110 кг;
- 1 кв.м – за прасета с тегло над 110 кг.

Средна

За повече от
един ЖО
До един ЖО

Да се коригира

ЗИУ 12.2. Изискване, за всяка женска свиня след
първо заплождане и за всяка бременна свиня майка,
когато се отглеждат в отделни групи от 6 до 40
животни, да е осигурена свободна подова площ
най-малко:
- 1,64 кв.м – за женска свиня след първо
заплождане;

Да се коригира

За повече от
един ЖО

Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от

За повече от
един ЖО
До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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- 2,25 кв.м – за свиня майка.
Когато животните се отглеждат в групи:
- до 6 животни – 1,80 кв.м за женска свиня след
първо заплождане и 2,48 кв.м за свиня майка;
- над 40 животни – 1,48 кв.м за женска свиня след
първо заплождане и 2,03 кв.м за свиня майка;

животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;

ЗИУ 12.3. Изискване част от свободната подова
площ в помещенията да представлява плътен
гладък под, с размери:
- най-малко 0,95 кв.м от 1,64 кв.м – за женска свиня
след първо заплождане;
- най-малко 1,3 кв.м от 2.25 кв.м – за свиня майка.
Допуска се да бъдат оставени до 15% дренажни
отвори в плътния под.

ЗИУ 12.4. Изискване помещенията с бетонен
решетъчен под, в които свинете се отглеждат
групово, максималната широчина на отворите и
минималната широчина на преградките да бъде:
- 11 мм и 50 мм – за бозаещи прасета;
- 14 мм и 50 мм – за подрастващи прасета;
- 18 мм и 80 мм – за прасета за угояване;
- 20 мм и 80 мм – за женски свине след първо
заплождане и свине майки.

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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ЗИУ 12.5. Забрана за използване на методи на
отглеждане, при които свинете майки и женските
свине след първо заплождане се държат вързани.
ЗИУ 12.6. Изискване свинете майки и женските
свине след първото заплождане да се отглеждат
групово през периода от четвъртата седмица след
заплождането до една седмица преди очакваното
раждане. През седмицата преди очакваното
раждане и по време на него свинете могат да се
държат в изолирани родилни боксове.
* В стопанства, в които се отглеждат по-малко
от 10 животни от посочените категории се
позволява отглеждане в индивидуални боксове, при
условие че животните имат възможност да се
обръщат.

ЗИУ 12.7. Изискване, при групово отглеждане на
свине майки и женски свине след първото
заплождане помещението да има дължина наймалко 2,8 м, а в случаите, когато групата е по-малка
от 6 животни – най-малко 2,4 м.

Тежест
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Ниска – неспазване на изискванията за едно
или две животни;
Средна – неспазване на изискванията за три
или повече животни;
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Много ниска – 1 животно в група от 1-10
животни; до 2 животни от група от 11 до 20
животни; не повече от 10 % от животните в
група над 20 животни;
Ниска – 2 или 3 животни в група от 2-10
животни; не повече от 30 % от животните в
група от 11-20 животни; повече от 10 % от
животните, и не повече от 30 % от животните
от група с над 20 животни;
Средна – 4 или повече животни в група от 410 животни; над 30 % от животните в група от
11-20 животни; повече от 30 % от животните в
група над 20 животни;
Висока – 5 и повече животни в група от 5-10

Степен

Продължител
ност

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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ЗИУ 12.8.
Изискване
собствениците или
ръководителите на свиневъдния обект/и да
осигуряват постоянен достъп на всички свине на
възраст над две седмици до хранилките и поилките
и достатъчно количество прясна вода.
ЗИУ 12.9. Изискване свинете майки и женските
свине след първо заплождане, при групово
отглеждане, да се хранят по начин, който дава
възможност всяко животно да получи достатъчно
количество храна независимо от наличието на
съревнование за храна в групата.
ЗИУ 12.10. Изискване сухостойните бременни
свине и женските свине след първо заплождане, с
цел
премахване
чувството
на
глад
и
удовлетворяване на желанието да дъвчат, да се
хранят по начин, който дава възможност всяко
животно да получи достатъчно количество
обемисти, влакнести и високоенергийни храни.
ЗИУ 12.11. Изискване свинете предназначени за
групово отглеждане, които проявяват постоянна
агресия, жертвите на агресия, болните или
наранените свине по възможност да се отглеждат
временно в индивидуални боксове, които
позволяват на животното да се обръща без
затруднение (с изключение на случаите, в които
има изрично предписание от ветеринарен лекар
животното да стои неподвижно).
ЗИУ 12.12. Изискване помещенията, в които се
отглеждат свине за развъждане или за угояване да
отговарят
на
минималните
зоохигиенни
изисквания:
1. максимално ниво на шум – не повече от 85
децибела, като постоянният или внезапен шум се
избягва;
2. имат осигурено осветление – не по-малко от 40
лукса за не по-малко от 8 часа през деня;
3. конструирани са по начин, който осигурява на

Тежест
животни; над 40 % от животните в група от
11-20 животни; над 40% от животните от
група с над 20 животни.
Средна

Степен

Продължител
ност

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Средна

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Средна

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване на изискванията за едно
животно;
Средна – неспазване на изискванията за две
или три животни;
Висока – неспазване на изискванията при над
три животни.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване до две от изискванията;
Средна – неспазване на три и повече
изисквания.

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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животните:
а) достъп до физически и температурно
удобно, подходящо дренирано и чисто
място за лежане, което позволява всички
животни да легнат едновременно;
б) възможност да се изправят нормално да
почиват и да се виждат помежду си.
4. осигуряват възможност на животните за
постоянен достъп до достатъчно количество слама,
сено, дървесина, дървени стърготини, гъбен
компост, торф или смес от такива материали при
условие, че те не застрашават здравето им.
5. имат подове, които:
а) са равни, сухи и твърди и не позволят
подхлъзване;
б) са конструирани и поддържани по
начин, изключващ нараняване и страдание
на животните;
в) са съобразени с размера и теглото на
животните;
г) имат гладка и устойчива на механично
почистване и дезинфекция повърхност –
при липса на постеля.
ЗИУ 12.13. Изискване собствениците или
ръководителите на свиневъдния обект/и, най-малко
веднъж дневно, да хранят животните с фураж,
който съответства на тяхната възраст, технологична
група и тегло.
ЗИУ 12.14. Забрана, да се извършват манипулации,
които водят до увреждане здравословното
състояние на животните, промяна на костната им
система или загуба на части от тялото, освен с
терапевтична или диагностична цел.
При
необходимост
ветеринарномедицински
специалист извършва:
1. изпиляване или подрязване до гладка цяла
повърхност на третите резци на прасетата до
седмия ден след раждането;
2. скъсяване бивните на нерезите – за
предотвратяване наранявания на други животни;

Тежест

Средна

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
Ниска – неспазване на изискванията за едно
животно;
Средна – неспазване на изискванията за две
или три животни;
Висока – неспазване на изискванията при над
три животни.

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
3. купиране на част от опашката;
4. кастриране на мъжки свине без разкъсване на
тъканите;
5. поставяне халка на зурлата – когато свинете се
отглеждат на открито.
Манипулациите по т. 1 и 3 се извършват само
когато е наранено вимето на свинята майка или
ушите и опашките на други свине.
След седмия ден от раждането манипулациите по т.
3 и 4 се извършват от ветеринарен лекар с
прилагане на анестезия и аналгезия.
Всички манипулации се извършват при спазване
правилата на асептика и антисептика и при условие
че предприетите мерки за предотвратяване на
прояви на извратен апетит и агресия не са дали
резултат.
ЗИУ 12.15. Изискване при отглеждане на нерези:
- боксовете да се конструират по начин, който
позволява животните да се обръщат свободно, да се
чуват, виждат и подушват помежду си;
- площта на бокса да е най-малко 6 кв.м;
- когато в боксовете се извършва естествено
заплождане, те да са без прегради и да имат
свободна подова площ най-малко 10 кв.м за всеки
нерез.
ЗИУ 12.16. Изискване при отглеждане на свине
майки и женски свине след първо заплождане:
1. да се проверява ежедневно здравословното
състояние на животните и да се предприемат
всички необходими мерки за предотвратяване на
прояви на извратен апетит и агресия в групите;
2. да се третират срещу екто- и ендопаразити,
когато е необходимо;
3. да се изкъпват преди настаняването в родилните
боксове.
4. седмица преди очакваното раждане на животните
да се осигурява достатъчно количество подходящ
материал за подготовка на място за раждане, освен
ако това е невъзможно поради вида на използваната
в стопанството система за отвеждане на

Продължител
ност

Тежест

Степен

Много ниска – неспазване на изискванията за
едно животно;
Ниска – неспазване на изискванията за две
или три животни;
Средна – неспазване на изискванията при над
три животни.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване до две от изискванията;
Средна – неспазване на три и повече
изисквания.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира
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Основен
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Изисквания/Стандарти
отпадъците;
5. родилните боксове да са с достатъчно място зад
животното за осигуряване на удобство при
естествено или асистирано раждане и снабдени с
парапети за предпазване на новородените прасенца.
ЗИУ 12.17. Изискване при отглеждане на бозаещи
прасета:
1. родилните боксове да са с твърд, сух и удобен
под за лежане до свинята майка и да имат площ,
която позволява на всички прасета да почиват
едновременно, покрита с постеля от слама или друг
подходящ материал;
2. родилните боксове да са с пространство, което
позволява прасетата да сучат без затруднения;
3. отбиването да се извършва след 28-ия ден от
раждането; отбиването може да се извърши и на 21ия ден, при условие че прасетата бъдат преместени
в
основно
почистени
и
дезинфекцирани
помещения, изолирани от помещенията, в които се
отглеждат свинете майки; отбиването може да се
извърши и по-рано в случаите, когато
обслужващият ветеринарен лекар прецени, че това
се налага за опазване на здравето на майката или
прасетата.
ЗИУ 12.18. Изискване при отглеждане на
подрастващи прасета и прасета за угояване:
1. да се проверява ежедневно здравословното
състояние на животните и да се предприемат
всички необходими мерки за предотвратяване на
прояви на извратен апетит и агресия в групите;
2. да се отглеждат в постоянни групи, сформирани
веднага след отбиването, в които по възможност да
не се включват нови прасета. В случаите, когато се
налага смесване на прасета от различни групи, това
да се прави по възможност една седмица преди или
след отбиването им, като им се осигурят условия да
се скриват от останалите прасета;*
3. при наличие на агресия и/или канибализъм
между прасетата да се провежда наблюдение за
установяване на причините, като се вземе предвид

Продължител
ност

Тежест

Степен

Ниска – неспазване на едно от трите
изисквания;
Средна – неспазване на две и повече
изисквания.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване на едно от трите
изисквания;
Средна – неспазване на две и повече
изисквания.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира
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Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

ЗИУ 13 –
Минимални
изисквания за
защита и
хуманно
отношение
при
отглеждане
на
селскостопан
ски животни
"Селскостоп
ански
животни"
са
животните
(без риби,
влечуги,
амфибии и
безгръбначни
),
отглеждани
и развъждани
за
производство
на
животински
продукти
(храна, вълна,

Изисквания/Стандарти
храненето, условията на отглеждане и гъстотата на
животните в помещението, да се осигурява на
животните достатъчно количество слама, сено,
дървесина, дървени стърготини, гъбен компост,
торф или смес от такива материали и да се вземат
всички необходими мерки за намаляване на
агресията и/или канибализма.
* За улесняване на смесването на групите по
изключение и след преценка на ветеринарен лекар
могат да се използват транквиланти.
ЗИУ 13.1. (Персонал) Изискване собствениците на
селскостопански животни да осигурят достатъчен
брой гледачи, които притежават необходимата
квалификация и опит за полагане на грижи за
животните.
ЗИУ
13.2.
(Инспектиране)
Изискване
собствениците на селскостопански животни да
осигурят:
1. ежедневен контрол върху здравословното
състояние на животните с цел недопускане
причиняването на излишни страдания;
2. достатъчно осветление в помещенията –
неподвижно
или
подвижно,
включително
фенерчета в случаи на спиране на електричеството,
което да дава възможност животните да бъдат
инспектирани по всяко време;
3. нужните грижи за болните и наранените
животни, а когато това е необходимо, незабавно да
потърсят помощта на обслужващия ветеринарен
специалист. Ако е необходимо, болните и
наранените селскостопански животни се изолират в
подходящо помещение със суха и удобна постеля.
ЗИУ 13.3. (Водене на документация) Изискване
собствениците на селскостопански животни:
1. да поддържат и съхраняват в животновъдния
обект документация, в която се вписват
проведените ветеринарномедицински лечебни
третирания и манипулации;
2. да водят документация за умрелите животни и да
съхраняват всички писмени предписания, издадени

Тежест

Степен

Продължител
ност

Средна

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване на т. 1 или т. 2;
Средна – неспазване на две и повече
изисквания, но във всички случаи при
неспазване на т. 3.

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване на едно или две от трите
изисквания;
Средна – неспазване едновременно на трите
изисквания.

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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Област

Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС
кожа, ценна
кожа с
козина), за
други
селскостопан
ски цели или
за работа.

Изисквания/Стандарти
от ветеринарномедицинските органи;
3. да съхраняват документацията не по-малко от 3
години от последното вписване и да я представят
на
ветеринарномедицинските
органи
при
поискване.
ЗИУ 13.4. (Свобода на движение) Изискване на
всяко селскостопанско животно да бъде осигурена
свобода на движение в съответствие с
физиологичните
му
потребности.
При
необходимост свободата
на
движение се
ограничава по начин, който не им причинява
ненужна болка и страдание. Връзването да се
извършва по начин, който не ограничава
естествените им движения за задоволяване на
физиологичните и етологични потребности.
ЗИУ 13.5. (Сгради и помещения) Изискване
помещенията, съоръженията и оборудването за
отглеждане на селскостопански животни:
1. да се изграждат от материали, които не са вредни
за животните, разрешени са за целта и позволяват
цялостно почистване и дезинфекциране на
помещението;
2. да се конструират и поддържат така, че да нямат
вдлъбнатини, дупки, остри ръбове и стърчащи
предмети, които могат да наранят животните;
3. да осигуряват подходящо осветление, влажност,
циркулация на въздуха и проветряване според
физиологичните и етологични особености на
животните и при спазване на нормите за
концентрация на вредни газове и интензивност на
шума, които не им вредят.
Осветеността на помещенията да се регулира през
денонощието
според
физиологичните
и
етологичните особености на животните. Когато
естествената осветеност на помещението е
недостатъчна, да се монтира подходящо изкуствено
осветление.
ЗИУ 13.6. (Животни отглеждани на открито)
Изискване
на
селскостопанските
животни
отглеждани на открито, да се осигурява защита от

Тежест

Степен

Продължител
ност

Средна

До един ЖО
За повече от
един ЖО

Да се коригира

Ниска – неспазване на едно от изискванията;

До един ЖО

Да се коригира

Средна – неспазване на две или три от
изискванията.

За повече от
един ЖО

Средна

До един ЖО

Да се коригира
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Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
неблагоприятни атмосферни влияния, хищници и
други вредни въздействия върху здравословното им
състояние.
ЗИУ 13.7. (Автоматични или механични
съоръжения)
Изискване
собствениците
на
селскостопански животни:
1. да проверяват ежедневно техническите
съоръжения
и
системи
в
помещенията.
Установените дефекти по възможно най-бърз начин
да се отстраняват, а когато незабавното
отстраняване на дефект е невъзможно, да се вземат
временни мерки за осигуряване безопасността и
здравето на животните;
2. когато е необходимо, за опазване здравето на
селскостопанските животни в помещенията, да
инсталират система за изкуствена вентилация и
алармена система за известяване при отказ на
вентилационната
система.
Управителят
на
животновъдния обект редовно да проверява
изправността на алармената система;
3. когато здравето и доброто състояние на
животните зависи от функционирането на
изкуствена вентилационна система, в помещенията
да се изгради подходяща резервна система за
осигуряване
на
необходимата
въздушна
циркулация при повреда на основната система.
ЗИУ 13.8. (Храни, вода и други субстанции)
Изискване
на
селскостопанските
животни
съобразно с техния вид и възраст:
- да се дава достатъчно количество пълноценна
храна, която да задоволява нуждите им и да ги
поддържа в добро здравословно състояние;
- да не се включват в храната и водата вещества,
които са вредни за тях;
- да не се дава храната и водата по начини, които
могат да предизвикат ненужно страдание или
нараняване;
- да се осигури достъп до храната през определени
интервали, съобразени с физиологичните им

Тежест

Степен

Продължител
ност

За повече от
един ЖО
Ниска – неспазване на т. 1;

До един ЖО

Средна – неспазване на т. 2 и/или т. 3 или и
трите точки.

За повече от
един ЖО

Средна

До един ЖО

Да се коригира

Да се коригира

За повече от
един ЖО
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Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти
нужди;
- да се осигури постоянен достъп до питейна вода;
Оборудването за хранене и поене да се конструира
и разполага по начин, който изключва замърсяване
на храната и водата, намалява до минимум
агресивната конкуренция при животните и
осигурява свободен достъп на всяко животно до
хранилките и поилките;
- да не се дават вещества, за които не е доказано по
безспорен начин, че не са вредни или които могат
да предизвикат ненужно страдание, болка или
нараняване. Забраната не се прилага при
използване на продукти с профилактично и
терапевтично действие, предписани от ветеринарен
лекар.
ЗИУ 13.9. (Осакатявания) Забрана, да се
причинява страх, нараняване, болка, страдание,
стрес или смърт на селскостопански животни,
освен в случаите, посочени в чл. 117, ал. 1, т. 10, 11
и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3 от
Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД),
или при самозащита.

Тежест

Средна

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

За повече от
един ЖО

ЗВД
Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от
25.01.2011 г.) При осъществяване на контрол по
здравеопазването на животните БАБХ прилага
следните мерки за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестите по животните:
10. диагностично клане;
11. санитарно клане;
12. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
девастация;
Чл. 159. (3) Допуска се клане на селскостопански
животни:
1. които се отглеждат за добив на месо и суровини;
2. които са лекувани от незаразни болести, но
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Основен
въпрос

ЗИУ/
ДЗЕС

Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължител
ност

До един ЖО

Да се коригира

лечението е безрезултатно или е стопански
неизгодно;
3. за ликвидиране на заразни болести;
4. за религиозни ритуали на регистрирани
вероизповедания.
Чл. 160. (2) Умъртвяването на животни се допуска
при:
1. ликвидиране на заразни болести;
2. дератизация;
3. нападение на хора от животно и самозащита;
4. практикуване на лов по реда на Закона за лова и
опазване на дивеча и на риболов по
Чл. 179. (3) Евтаназия се допуска при:
1. неизлечимо болни животни с необратими
патологични изменения, причиняващи им болки и
страдания;
2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест,
която представлява опасност за здравето на хората
или животните;
3. приключване на опитите с животни, когато са
довели до необратими патологични изменения,
причиняващи на животните болки и страдания;
4. животни, чието агресивно поведение
представлява опасност за живота и здравето на
хората или животните.
ЗИУ 13.10. (Процедури по развъждане) Забрана:
- да се използват методи за естествено или
изкуствено осеменяване и животновъдни практики,
които причиняват сериозни страдания, наранявания
или трайни увреждания на селскостопанските
животни или има вероятност да доведат до тяхната
смърт;
- да се отглеждат животни като селскостопански,
освен ако техният фенотип и генотип позволяват
това да бъде извършвано без вредни последствия за
тяхното здраве и благосъстояние.

Средна

За повече от
един ЖО
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III. Матрица за определяне на намалението при установени случаи на неспазване
Намерение за всяко едно
изискване/стандарт
Небрежност

Степен
Ограничено в
стопанството или при
ЗИУ 4, 6,7, 8, 9, 11, 12
и 13 до един
животновъден обект

Тежест
Много ниска

Продължителност

Естествено възобновими
Да се коригира
Ниска
Естествено възобновими
Да се коригира
Средна
Естествено възобновими
Да се коригира
Висока
Естествено възобновими
Да се коригира
Разпростира се извън
Много ниска
Естествено възобновими
стопанството или
Да се коригира
при ЗИУ 4, 6,7, 8, 9,
Ниска
Естествено възобновими
11, 12 и 13 до повече
Да се коригира
от един животновъден Средна
Естествено възобновими
обект
Да се коригира
Висока
Естествено възобновими
Да се коригира
Умишленост
Ограничено в
Много ниска
Естествено възобновими
стопанството
Да се коригира
Ниска
Естествено възобновими
Да се коригира
Средна
Естествено възобновими
Да се коригира
Висока
Естествено възобновими
Да се коригира
Разпростира се извън
Много ниска
Естествено възобновими
стопанството
Да се коригира
Ниска
Естествено възобновими
Да се коригира
Средна
Естествено възобновими
Да се коригира
Висока
Естествено възобновими
Да се коригира
* Процента на редукцията за всеки отделен случай на неспазване се определя индивидуално

% Намаление
0%
1%
1%
3%
5%
1%

3%

5%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
25%
25-100%*
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25-100%*
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IV. Изчисляване на редукции при неспазване на кръстосано съответствие
съгласно
А: Област „Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на
земята”.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 1) – опазване на водите от
замърсяване с нитрати (предишно ЗИУ 4):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ1 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл. 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 1) – изграждане на буферни ивици
по продължение на водните обекти (предишен НС 5.2):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС1 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 2) – спазване на разрешителните
процедури при използване на вода за напоявване (предишен НС 5.1):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС 2 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 3) – защита на подпочвените води
от замърсяване (предишен НС 5.3):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС3 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 4) – минимална почвена покривка
(предишен НС 1.1):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС 4 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 5) – Минимално управление на
земите съобразно специфичните местни условия с цел ограничаване на ерозията
(преформулиран предишен НС 1.2):
при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС 5 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.


Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 6) – Поддържане на нивото на
органични вещества в почвата (предишен НС 2.2):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС 6 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
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Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 2) – опазване на дивите птици и
техните местообитания (предишно ЗИУ1):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 2 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 3) – опазване на естествените
местообитания на дивата флора и фауна (предишно ЗИУ 5):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 3 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 7) – запазване особеностите на
ландшафта, забрана за рязане на живи плетове и дървета по време на
размножителния период на птиците и мерки за избягване на инвазивни
растителни видове (стар НС 1.3; 4.2; 4.3 и нова част):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС 7 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Б: Област „Обществено здраве, здраве на животните и на растенията”.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 4) – Законодателство за храните
и фуражите - безопасност на храните (предишно ЗИУ 11):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 4 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 5) – ограничения за употреба на
определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на
бетаантагонисти при животните - безопасност на храните (предишно ЗИУ 10):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 5 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 6) – регистрация
идентификация на свине - безопасност на храните (предишно ЗИУ 6):

и


при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 6 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ7) – регистрация и идентификация
на едър рогат добитък - безопасност на храните (предишно ЗИУ 7):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 7 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 8) – регистрация
идентификация на овце и кози - безопасност на храните (предишно ЗИУ8):

и
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при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 8 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 9) – профилактика и контрол на
трансмисивниспонгиформи енцефалопатии (ТСЕ) – болести при животните
(предишно ЗИУ12):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 9 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 10) – ограничения при
използването на продукти за растителна защита (предишно ЗИУ9):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 10 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
В: Област „Хуманно отношение към животните”.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 11) – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на телета:
За целите на ЗИУ 11 се използва следното определение за "Теле" - животно от
семейство “Bovide” на възраст до 6 месеца.

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 11 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 12) – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на свине:

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 12 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Законоустановено изискване за управление (ЗИУ 13) – Минимални изисквания за
защита и хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни.
“Селскостопански животни” са животните (без риби, влечуги, амфибии и
безгръбначни), отглеждани и развъждани за производство на животински продукти
(храна, вълна, кожа, ценна кожа с козина), за други селскостопански цели или за
работа.

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ 13 се налага редукция в
размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при
небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.
Съгласно чл. 73, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 809/2014, неспазването на стандарт,
представляващо също така неспазване на изискване, се счита за едно неспазване. За
целите на изчисляване на намаленията, неспазването се счита за част от областта,
подчинена на изискването.
Съгласно чл. 73, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 809/2014, когато е бил определен
повече от един случай на неспазване по отношение на различни актове или стандарти
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от една и съща област на кръстосано съответствие, за целите на определяне на
намалението в съответствие с чл. 39, параграф 1 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 640/2014,
тези случаи се считат за едно неспазване. Процентът на несъответствието в една област
се определя, като се вземе най-високия процент от нарушените правила включително
при умишлено нарушение, изключение за това правило са повторенията, които се
сумират с процентите на намаления от неспазените изисквания/стандарти (чл. 73,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 809/2014). Процентите от несъответствието на актове в
различни области се събират, като максималния процент за несъответствие не може да
е над 5%, но в случай на умисъл при нарушението на някое правило не се налага
ограничение на процента намаление (чл. 74, параграф 1, чл. 75 от Регламент (ЕС) №
809/2014).
Области на кръстосано съответствие

Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на
земята.


Обществено здраве, здраве на животните и на растенията



Хуманно отношение към животните

В съответствие с чл. 99 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, в случай на небрежност при
нарушение на правилата за кръстосано съответствие процентът на намалението не
надвишава 5%, в случаите на повторно несъответствие 15%, а в случай на умишлено
несъответствие процентът на намалението не е по-нисък от 20% и може да доведе до
цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на
една или повече календарни години.
В съответствие с изискванията на чл. 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014
стойността на редукцията от общата сума в проценти, която се налага при
несъответствие на правило за кръстосано съответствие е 3%, но след преценка от
страна на оторизиращото звено в оценъчната част на доклада за проверката, може да се
намали на 1% или да се увеличи на 5% или да не се налагат намаления.
Когато се установи повторно нарушение на правило за кръстосано съответствие в
рамките на 2 от 3 последователни календарни години, процентът редукция за това
правило на текущата кампания се умножава по коефициент 3, а в случай, че има друго
несъответствие или друго повторно несъответствие, процентите на намаление, които
произтичат от това, се сумират, но въпреки това максималния процент на редукциите
не може да е по-висок от 15% - чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 и
чл.74, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 809/2014.
При продължаващо повторение коефициентът на умножение 3 се прилага всеки път
към резултата от намалението, определено по отношение на предишното повторно
неспазване, като максималното намаление не надвишава 15% (чл.39, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 640/2014).
Съгласно чл. 39, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 640/2014 след като максималният
процент от 15% за едно изискване/стандарт бъде достигнат, разплащателната агенция
информира съответния земеделски стопанин, че ако пак се установи същото
неспазване, ще се приеме, че той действа умишлено по смисъла на член 40 от същия
регламент. Когато констатираното неспазване е допуснато от земеделския стопанин
умишлено, намалението, което се прилага, по правило съставлява 20 % от общата сума.
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Разплащателната агенция обаче може въз основа на оценка на значимостта на
неспазването, направена от компетентния контролен орган в оценъчната част на
доклада за проверката, при която са взети предвид критериите, посочени в чл. 38,
параграфи 1-4 (Регламент № 640/2014), да вземе решение да намали този процент до не
по-малко от 15 % или да го увеличи до 100 % от общата сума. Ако впоследствие се
установи нов случай на несъответствие на същото изискване/стандарт, процентът на
намаление, който следва да бъде приложен, се определя чрез умножаване по
коефициент 3 (три) на резултата от предишното умножение, когато е приложимо, преди
да е било приложено ограничението от 15 %.
Съгласно разпоредбата на чл. 99 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 когато бъде
установено неспазване на правилата за кръстосано съответствие се прилага намаление
на цялата сума на плащанията, посочени в чл. 92 на Регламент 1306/2013 които са
предоставени или предстои да се предоставят на съответния земеделски стопанин по
силата на заявления за помощ, които той е подал или ще подаде в течение на
календарната година на констатацията. За България на основание чл. 92 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 схемите/мерките, за които се прилага намаление на
плащанията при установяване на неспазване на кръстосаното съответствие са:
Схеми за директни плащания (Приложение I от Регламент (ЕС) № 1307/2013):
1) Схема за единно плащане на площ
2) Преразпределително плащане
3) Плащане за селскостопански практики благоприятни за климата и околната
среда – зелени директни плащания
4) Плащане за млади земеделски стопани
5) Доброволно обвързано с производството подпомагане
 Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави
под селекционен контрол;
 Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки;
 Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под
селекционен контрол;
 Схема за обвързано подпомагане за биволи;
 Схема за обвързано подпомагане за плодове;
 Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци;
 Схема за обвързано
производство);

подпомагане

за

зеленчуци

(оранжерийно

 Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури
6) Специално плащане за култура - памукПлащания по мерки от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2014-2018г., в
съответствие с чл. 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:
1. Преструктуриране и конверсия на лозя
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2. Събиране на реколтата на зелено
Годишни премии съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 по мерки:
1. Член 21, параграф 1 Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване
на жизнеспособността на горите
а) залесяване и създаване на гористи местности;
б) създаване на агро-лесовъдни системи;
2. Член 28 Агроекология и климат
3. Член 29 Биологично земеделие
4. Член 30 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
5. Член 31 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични
ограничения
6. Член 33 Хуманно отношение към животните
7. Член 34 Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство
и опазване на горите
Когато бъде установено, че земеделските стопани не спазват в рамките на своето
стопанство законоустановените изисквания за управление и условията за добро
селскостопанско и екологично състояние, посочени в чл. 93 от Регламент (ЕС)
1306/2013:
 в течение на период от три години от плащането по мярка
„Преструктуриране и конверсия на винени лозя”
 в течение на една година след плащането по мярка „Събиране реколта на
зелено”,
размерът на плащането се намалява или то се отменя частично или изцяло в зависимост
от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, когато то
е резултат от действие или пропуск, за който земеделският стопанин е пряко отговорен,
като от земеделския стопанин, където е целесъобразно, се изисква да възстанови
изплатената сума, съгласно чл.103щ от Регламент (ЕС) 1234/2007 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 по
отношение на задълженията за кръстосано съответствие на бенефициерите на мерките,
прилагани съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, се прилагат правилата на системата
за контрол и административните санкции, предвидени в Регламент (ЕС) № 640/2014 и в
актовете за изпълнение, приети от Комисията въз основа на Регламент (ЕС) №
1306/2013.
Основни принципи и последователност при изчисление на процента редукция
който ще се налага:
1. Нарушения в една област се считат за едно нарушение – взима се най-високият
процент нарушение на изискване/стандарт включително умишлените (чл. 73,
параграф 2) от Регламент (ЕС) № 809/2014). Когато се установи повторно
несъответствие заедно с друго несъответствие или друго повторно
несъответствие, процентите на намаление, които произтичат от това, се сумират
(чл. 74, параграф 2) от Регламент (ЕС) № 809/2014).
2. Нарушение на даден стандарт, който също се счита за изискване, се счита за
едно несъответствие. За целите на изчисляване на намаленията,

Стр. 47 от 48

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

несъответствието ще се счита за част от областта, подчинена на изискването (чл.
73, параграф 3) от Регламент (ЕС) № 809/2014).
3. Сбор на нарушенията от различните области на кръстосаното съответствие –
максимум 5% (чл. 74, параграф 1) от Регламент №809/2014), като ако в някоя
област е взет процент на нарушение поради умисъл се събират процентите от
областите без областта с умишлено нарушено правило (прилага се лимит до 5%),
след което към получения процент се добавя и този от областта с умишлено
нарушено правило - няма лимит (чл. 40 от Регламент (ЕС) № 640/2014).
4. Процентите на повторения в една или различни области се събират, но не
надминават максимума от 15%. След което се прибавя към процента определен
от нарушенията по точка 3, като и тук не надвишават 15% (чл. 74, параграф 2) от
Регламент (ЕС) № 809/2014) с изключение на случаите с умишлено нарушение
(без лимит).
5. Когато дадено повторение е умишлено то процента от предходното нарушение
(повторение) се умножава по 3 (пример: 15%*3=45%), след което се събира с
процента от други повторения, които не са умишлени (максимум 15%, точка 4) и
процентът, определен по точка 3, като този сбор е процентът на намаление на
плащанията за съответния земеделски стопанин.
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