РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД
№ 09-683
Гр. София, 08.07.2021 г.

На основание чл. 42, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители и одобрен доклад с рег. № 93-3968/08.07.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям т. II от Заповед № РД 09-499/12.07.2016 г. на министъра на земеделието и
храните, изм. със Заповед № РД 09-557/14.07.2017 г. , Заповед № РД 09-592/27.06.2018
г., Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г. и Заповед № РД 09-592/24.07.2020 г., както
следва:
І. В Приложение №1 в Законоустановено изискване за управление (ЗИУ) 6 на стр. 27 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти със свине са длъжни да
осигурят
при
транспортирането животните
да
бъдат
придружени
от
ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на територията
на страната, издадено от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект (в
определени случаи и от официален ветеринарен лекар) чрез Информационната система
на БАБХ - ВетИС. В случаите на придвижване на свине за клане, както и такива,
предназначени за доотглеждане в технологично свързани обекти, могат да запазят
първоначално поставените ушни марки, като във ветеринарномедицинското

свидетелство се записват номерът на марката и броят на животните. При
вътреобщностна търговия при придвижването на свинете следва да се осигури да бъдат
придружени от ветеринарномедицински сертификат, издаден чрез система
„ТРЕЙСИС“, а при износ за трета страна свинете се придружават от
ветеринарномедицински сертификат по образец на страната вносител.
2. В т. 6 думите „50 свине майки“ се заменят с „11 свине майки“.
ІІ. В Приложение №2 в таблицата по т. II. Показатели при извършване на проверки за
спазване на стандартите и изискванията на кръстосаното съответствие се правят
следните изменения и допълнения:
1. Раздел ЗИУ 3.5 се изменя така:
Изисквания/Стандарти

Тежест

Степен

Продължителн
ост

ЗИУ 3.5. НАТУРА зона за
местообитанията
(забрани):
Забрана за премахване на
характеристики на
ландшафта (синори,
жизнени единични и групи
дървета, защитни горски
пояси, традиционни ивици,
заети с храстово-дървесна
растителност сред
обработваеми земи,
крайречна растителност,
живи плетове и каменни
огради) при ползването на
земеделските земи като
такива;*

Много ниска - премахване от 1 до 3
жизнени единични дървета;
Ниска -премахване от 1 до 3
характеристики на ландшафта (синор,
група дървета, защитни горски пояси,
традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми
земи, крайречна растителност, каменни
огради и живи плетове);
Средна - премахване от 4 до 6
характеристики на ландшафта (синор,
група дървета, защитни горски пояси,
традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми
земи, крайречна растителност, каменни
огради и живи плетове);
Висока - премахване над 7
характеристики на ландшафта (синор,
група дървета, защитни горски пояси,
традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми
земи, крайречна растителност, каменни
огради и живи плетове).

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

Степен

Продължителн
ост

Ограничено в
стопанството

Естествено
възобновими

*Ограничения за постоянно
затревени площи (пасища, ливади
и мери), трайни насаждения и
обработваеми земи.

2. В раздел ЗИУ 3 се създава раздел ЗИУ 3.9 както следва:
Изисквания/Стандарти
ЗИУ 3.9. НАТУРА зона за
местообитанията (забрани):
Забрана за използване на
пестициди, минерални,
листоподхранващи и
микроторове, както и на
биологично активни вещества,
които не са получили
биологична и токсикологична
регистрация от
специализираните комисии и
съвети към Министерството
на земеделието, храните и
горите, Министерството на
здравеопазването и

Тежест
Установено използване върху площ:
Много ниска - до 0,2 ха вкл. от
земеделските площи в защитената зона;
Ниска - над 0,2 до 1 ха вкл. от
земеделските площи в защитената зона;
Средна - над 1 ха до 2 ха вкл. от
земеделските площи в защитената зона;
Висока - над 2 ха от земеделските площи
в защитената зона.

Министерството на околната
среда и водите.
*Ограничения за постоянно
затревени площи (пасища,
ливади и мери), трайни
насаждения и обработваеми
земи.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

МИНИСТЪР: /П./
ХРИСТО БОЗУКОВ

