Раздел 2 „Селско сrопансrво"
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

2.
1.

СТРУКТУРА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА
Основната

цел

на

аграрната

стратегия

и

политика

на

България

е·

създаване

на

конкурентноспособно и експортно ориентирани земеделие и хранителна промишленост, които да
подобрят благосъстоянието на производителите, да допринесат за развитието на цялата българска
икономика и да запазят националните природни ресурси.

В тази връзка основните дългосрочни задачи са:

•

приспособяване на земеделието и хранителната промишленост към пазарните механизми чрез
създаване на ефективна поземлена и продуктова структура;

•
•
•

стабилизиране на цените на земеделските продукти;
подобряване на жизнения стандарт и условията на работа в селските райони;
разработване на регионална програма за земеделските райони за повишаване ролята на
земеделците като производители на земеделски продукти ;

Краткосрочни задачи:

•

завършване на процеса на възстановяване на собствеността върху земята и ускоряване на

•
•

усъвършенстване функционирането на Държавен Фонд"Земеделие" ;

приватизацията в земеделието и хранителната промишленост;

подобряване качеството и безопасността на земеделските и хранителните продукти чрез
засилване и усъвършенстване на контрола;

•
•

хармонизиране на законодателството ни с тези на ЕС и изискванията на световните пазари .

развитие на научното, информационното и консултантското обслужване .
Институционалното изграждане за провеждането на аграрната политика ще се осъществява

в няколко насоки:

•

усъвършенстване

Министерство

на

структурата

на земеделието

и

на

централното

хранителната

управление

промишленост

и

регионалните

(МЗХП).

звена

на

Изграждането

на

структура и ресори, необходими за реrулиране на новите процеси и създаването на
необходимите регионални звена е важна предпоставка за успешното прилагане на мерките на
аграрната политика;

•

изграждане и укрепване на Държавен Фонд "Земеделие". Функционирането на фонда е от
решаващо

значение

за

реrулиране

на

земеделското

производство

и

хранителната

промишленост.

•

оказване на всестранна подкрепа на доброволните асоциации, съюзи, камари и други
обединения на земеделските производители и преработватели. Тези организации са важен
партньор на изпълнителната и законодателната власт при провеждане на аграрната политика.

Основните направления на структурната политика са следните:

1. Поземлена реформа .
Възстановяването на правото на собственост върху основния производствен ресурс в
земеделието е важен елемент на реформата, който е съпътстван с множество трудности и
проблеми. В отделните части на страната този процес се развива с различни темпове. Предвижда

се той да приключи до края на 1997г. Забавянето на реформата пречи за създаването на трайни и
ефективни производствени единици и на пазар на земята. Възстановяването на собствеността
трябва да се съпровожда от изграждане на система от модерни поземлени отношения, която
отговаря

на

изискванията

на

съвременното

производство

и да

създава

законови,

технически

и

2
организационни предпоаавки за опазване на земеделските земи като национално богатаво . За
своевременното и рационално решаване на тези въпроси ни е необходима техническа помощ.

2.

Приватизация.

Приватизационната
аратегия
на МЗХП
предвижда ускоряване
на
процесите
на
приватизация , създаване на силен мотивационен механизъм на аопанските субекти, съчетаване на

касовата с боновата приватизация . С програмата за приватизация на държавните предприятия от
земеделието и хранителната промишленоа се цели:

•

формиране на пазарна среда, в която предприятията да извършват своята аопанска дейноа
на конкурентна основа;

•
•

развитие на чааен сектор в контекаа на извършващата се аграрна реформа;
осигуряване на преки постъпления в държавния бюджет, включително и за Държавен Фонд
"Земеделие " и Фонд "Тютюн " .

3. Управление на държавната собавеноа.
Независимо от протичащия процес на приватизация все още голяма чао от предприятията

са държавни . Преобладаващата чао от тях са ЕООД. Преобладаващата държавна собавеноа,
наред с общата аагнация в икономиката през последните години доведе до множество неудачи,

до голяма задлъжнялоа и декапитализация . Други фактори, които оказват неблагоприятно влияние
са: недоаатъчният контрол, непълнотата на законовата уредба и нормативните актове, липсата на
традиции за управление на държавните предприятия в условията на пазарна икономика. Мерките
за усъвършенаване на управлението са насочени към:

•

ускорено преобразуване на едноличните търговски дружества

с държавно имущеаво в

еднолични акционерни дружества;

•

усъвършенаване

на

договорите

с

мениджърските

екипи ,

надзорните ,

управителните

и

контролните органи . Предвиждане на наказателна и имущеавена отrоворноа при умишлено

водене към фалит;

•

доусъвършенаване на правилника за упражняване на правата на собавеноа на държавата в
предприятията,

като

се

регламентират

правата

на

държавата

в

смесените

дружеава

-

с

държавна и чаана собавеноа;

4.

Преаруктуриране на земеделското производаво и хранителната промишленоа

Структурната

политика

е

неразривно

свързана

с

преаруктуриране

на

земеделското

производство и хранителната промишленоа. България възнамерява да аимулира развитието на

експортноориентираните производства, за които имаме сравнителни преимущества. Такива са :
зърнените

и

маслодайните

култури,

отглеждане

и

угояване

на

телета

и

агнета ,

пресни

и

преработени плодове и зеленчуци, лозараво, тютюнопроизводаво, производаво на ле чебни
рааения и екологично чиаи продукти, млечна промишленоа, винопроизводаво .

Три са главните насоки, в които същеавува необходимоа за хармонизация между
България и ЕС в областта на селското аопанаво и хранителната промишленоа:

•
•

Структура и функциониране на хранителната промишленоа.
Законодателаво по цялата верига

-

от селскоаопанското производаво до

търговията с хранителни продукти.

•

Аграрна политика.

В Европейския съюз няма формално изискване каква чао от икономиката трябва да бъде
чаана собавеноа. Въпреки това, за да се поаигне функционираща пазарна икономика, бързо
реагиране

на

пазарните

сигнали

и

упояване

на

конкурентния

натиск,

както

и

да

се

ограничи

дейността на държавните монополи само до сфери, чиято специфика оправдава същеавуването
им, необходимо е в процеса на адаптиране да се осъщеави същеавен напредък в приватизацията
на хранително-вкусовата промишленоа. В общите политики на Европейския съюз няма
предвидена подкрепа за хранително- вкусовата промишлена .

Поради подкрепата на селското

аопанаво, хранителната промишленоа работи със скъпи суровини. Тези икономически условия
предполагат висока конкурентоспособноа на този отрасъл. Ето защо е необходимо българската
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хранителна промишленост да бъде поставена колкото може

по-бързо

в условия

на силна

конкуренция, за да има време да се преструктурира и да се натрупа опит за действие в такива

условия. В противен случай ще се породят съществени проблеми за този важен отрасъл на
българската икономика при бъдещо членство в ЕС.
Приватизацията и засилването на конкуренцията в хранително-вкусовата промишленост

ще подобрят и условията за селскостопанските производители и цените, които те ще получават за
своята продукция.

В такъв случай нуждата от някои видове държавна намеса, които сега се

използват и не са в съответствие с използваните

в

ЕС инструменти,

ще отпадне,

например,

нормативната рентабилност.

В областта на селското стопанство главните насоки за адаптиране към ЕС са следните:

•
•
•

Хармонизация на стандартите, ветеринарните и фитосанитарните норми.

•
•

Хармонизация на търговската политика в областта на селското стопанство.

Сближаване на административните процедури.
Постигане на съвместимост на българската аграрна политика с Общата селскостопанска
политика на ЕС /ОСП/.
Подготовка на кадри.

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА О"АНДАРТИТЕ, ВЕТЕРИНАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ НОРМИ
гледна точка на хармонизиране на стандартите, нормите и законодателството ще бъдат

Or

предприети мерки, групирани в следните две основни насоки:

Мерки по хармонизация на законоgателст8ото и практиката 8 областта на
Ветеринарната, фитосанитарната защита и изискванията за хранене и отглежgане на

1)

животните. Практически това означава:

• осигуряване

на

унифицирани

стандарти

с

ЕС

при

преработката,

транспорта,

инспектирането и търговията със селскостопански суровини;

• реrионализация, базирана на установените общоевропейски принципи;
• унификация

на
профилактичните
мерки
и
създаване
на
компютризирана
информационна система за идентификация и контрол на заразните заболявания при

животните на примера на съществуващата в рамките на ЕС;

• създаване на необходимата административна структура, която да внедри и помържа
тази система от мерки, в т. ч. съвременни тестови лаборатории и квалифициран състав
от специалисти. С оглед присъединяването към ЕС, България трябва да бъде в

състояние

да

осигурява

фитосанитарна

и

ветеринарна

външна

граница

на

разширения Съюз. Това налага създаването на специален екип от юристи, икономисти

и селскостопански специалисти, които да започнат в най-кратък срок работа по
въвеждането на необходимото ново законодателство в областта на селското стопанство
и хармонизирането на вече съществуващото.

Мерки

2)

8

областта

на

общото

законоgателст6о,

регулиращо

ЕВропейския

селскостопански пазар и регламентите, регулиращи стоковите пазари. Те включват:

•

въвеждане и прилагане на хармонизираната единна класификационна система на ЕС
за

стандартите

при

търговията

с

трупно

месо

и

свързаната

с

това

система

на

маркиране и етикетиране;

•

въвеждане и прилагане на действащите в ЕС задължителни качествени стандарти,
правила за пакетиране, оразмеряване, маркиране и етикетиране, система за анализ и
контрол на качеството.

Or

своевременното

въвеждане

на

посочените

правила

и

стандарти

в

областта

на

търговията до голяма степен зависи пълноценното членство на България в ЕС, тъй като подкрепата
на селскостопанските производители по линия на ОСП зависи пряко от тяхното спазване . Освен
това

много

от

предложените

мерки

имат

самостоятелно

значение,

извън

стратегията

присъединяване, тъй като те ще улеснят и ускорят търговския оборот на България с ЕС.

към
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СБЛИЖАВАНЕ НА АДМИНИсrРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Административната реформа е съществена част от процеса на хармонизация . Тя включва:

1)изграждане на инсти~уционалните структури, необходими за обслужване на общите политики на
ЕС; 2)въвеждане на унифицирани управленски процедури и З)обучение на

кадри, които да

обслужват процеса на интеграция преди и след присъединяването на България към ЕС. За тази цел
в рамките на структурираното взаимодействие на ведомствено и експертно равнище ще се изяснят

липсващите звена в съществуващата административна система на България . В тясно сътрудничество

със страните-членки и с помощта на програма ФАР ще се обучат кадри и ще се изградят
необходимите управленски структури .

nocrиrAHE НА СЪВМЕсrимосr НА БЪЛГАРСКАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА с осп
Приспособяването

на

България

е

динамичен

процес,

проследяване и изучаване на промените в инструментариума на ОСП .

който

изисква

детайлно

На настоящия етап

главни

Постепенно премахване на инструментите 8 българската аграрна политика,
проитиворечат на инструментите, използвани от ОСП.

които

насоки на приспособяването на аграрната политика са :

•
•
•

Постепенно намаляване на разшката

8 ценовите равнища.

Преgварителна поgгото8ка за прилагане на

използва и които може би няма

ga

механизми на ОСП, които България засега не
се наложи
ga бьgат вьвеgени 6 nepuoga npegu

присьеgиняването.

•

Разширяване на селскостопанската политика с функции извьн селскостопанското
произвоgство, които са елементи на ОСП, като развитие на селските области, опазване
на околната cpega, сыgаване на маркетингови организации на произвоgителите
Постепенно намаляВане на разликата В ценовите раВнища
В момента изкупните цени на някои селскостопански продукти в България са на равнище

под международното, докато в ЕС те са над международните цени . При това положение ценовият

скок при присъединяването може да доведе до известни сътресения за потребителите и икономи
ката като цяло . Решението за подкрепа на изкупните цени на равнище над международния пазар

може да има сложни последици и засега не е реалистично . Това би означавало значителни бюд
жетни средства за вътрешна подкрепа и експортни субсидии и силно оскъпяване на храната за пот
ребителите, което е неприемливо в дадения момент. Тъй като се очаква цените в ЕС постепенно
да намаляват, стъпката за изравняване на българските изкупни цени с международните
представлява удовлетворително решение за намаляване на ценовата разлика и избягване на
бъдещия ценови шок.

Постепенно премахВане на инструментите В българската аграрна политика, които
проитиВоречат на инструментите, използВани от ОСЛ
Три

от

инструментите

на

българската

икономическа

политика,

засягащи

селското

стопанство{ не се използват в ОСП. Това са: субсидирането на лихвения процент, ограничаването
на износа, включително забраняването му, и държавният контрол върху рентабилността по
продоволствената верига. Въпреки че кредитните субсидии не се използват в рамките на ОСП ,
отделни страни-членки ги прилагат в ограничени размери, но за основния капитал. С други думи,

тяхното прилагане в България не създава особено голям проблем за присъединяването. Останалите
два инструмента, независимо от важните им социални функции, не могат да бъдат елемент на една
съвместима с ОСП икономическа политика и на политика, съвместима с функционирането на
пазарната икономика

1

През изминалата стопанска година ЕС за първи път прибягна до подобна мярка чрез въвеждането на

експортна такса върху пшеницата .
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ПреgВарителна поgготоВка за прилагане на някои механизми на ОСП
Два от основните инструменти на ОСП, контролът върху производството и преките
плащания, не се използват в България и не съществува необходимата информационна база и
административен опит за тяхното реално прилагане . Като първа стъпка ще бъдат положени усилия
за усъвършенстване на системата за преброяването на животните и отчитането на площите и
производството.

Една

от

най-важните

задачи

е

получаването

на

надеждна

статистическа

информация с различна степен на агрегация от всяко отделно стопанство до национално равнище .
Независимо от предимствата на прякото подпомагане на фермерите пред помържането
на цените, мащабното прилагане на този инструмент в България засега не е възможно поради
ограниченост на бюджетните средства. Ще се търсят пътища за неговото използване в по
ограничен размер с цел адаmирането на аграрната политика .

Подготовката за прилагането на преките плащания включва, първо, формулирането на ясно
определени цели на социалната, регионалната и екологичната политика в рамките на българската
аграрна политика. Преминаването към преки плащания ще бъде и средство за разрешаване на
някои специфични социално-политически проблеми, като този с тютюнопроизводителите .
На второ място, подготовката за прилагане на този инструмент на селскостопанската
политика предполага адекватна информация за доходите на селскостопанските производители .
Тази информация следва да бъде достатъчно детайлизирана по различни селскостопански единици

- размер на стопанствата, структура на производството, райони, организационна структура, форма
на собственост. Това означава усъвършенстване на нашата селскостопанска статистика в
съотвествие с методиката и обхвата на подобни изследвания на ЕВРОСТАТ. Главната задача е да
се извършва ежегодно репрезентативно изследване на селскостопнаските единици, което да бъде
достатъчно детайлизирано, да следва методологията на ЕВРОСТАТ и да дава в резултат оценка на

доходите, които се формират в селското стопанство .
РазширяВане на селскостопанската политика с функции изВън аграрното произВоgстВо
Насочващата част на Фонда за гарантиране и насочване на селскостопанското
производство (ФЕОГА) придобива нарастващ обществен отзвук в ЕС. Българската аграрна

политика ще се ориентира все повече към подпомагане · формирането на браншови пласментни
организации, изграждането на инфраструктура, регионалното развитие. Приоритетно значение ще
имат задачите , свързани с околната среда, помържането на ландшафта, стимулирането на
разнообразни икономически дейности за подкрепа на доходите (агротуризъм и др.) .
ХАРМОНИЗАЦИЯ

НА

ТЪРГОВСКАТА

ПОЛИТИКА

В

ОБЛАСТТА

НА СЕЛСКОТО

СТО

ПАНСТВО

Търговската политика по отношение на селскостопанските стоки има особено значение в
процеса на присъединяването . Причината за това е , че аграрната търговия на България с ЕС и

увеличаването на взаимния пазарен достъп оказват силно влияние за сближаването на българския
аграрен сектор с този на ЕС. Граничният протекционизъм на ЕС съществено се измени след

1995 r.

поради влизане в сила на ангажиментите по Уругвайския кръг на ГАТТ .

уеднаквяване

на

режима

и

възприемане

на

търговска

практика,

която

да

1

юли

Във връзка с

създава

по-малко

проблеми от гледна точка на партньорите ни, ще бъдат отчетени няколко обстоятелства:
По линия на вноса ще бъдат използвани само адвалорни и специфични мита, тъй като
прилагането на други мерки е в противоречие с ангажиментите по УР на ГА ТТ . В случаите, когато
вносът застрашава сериозно равновесието на вътрешния ни пазар ще се използват позволените по
международните споразумения инструменти .

По линия на износа всички ограничения ще бъдат постепенно елиминирани. Възможността
за използването на експортни субсидии ще зависи от изхода на преговорите по присъединяването
на България към СТО и от бюджетните възможности на страната .
Външнотърговският режим ще бъде използван за създаването на конкурентоспособно
селско стопанство и стабилни дългосрочни отношения с търговските ни партньори. Постепенно ще

бъде преустановена практиката чрез него да се реагира на всяко краткосрочно неравновесие на
пазара .

Индиректна, но много важна стъпка за присъединяването ни към ЕС ще бъде членството в
СТО и ЦЕФТА.

Важна роля за задълбочаването на процеса на интеграция с ЕС е по- нататъшното изпълнение
на Европейското споразумение. Неговата цел е изграждането на зона за свободна търговия между

ЕС и България . В интерес и на двете страни е обхващането в преференциалния режим на все
повече селскостопански стоки и по- големи количества .
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в

Подпомагането на тьрговските отношения и създаването на атмосфера.на взаимно доверие
областта на ветеринарната и фитосанитарната защита изисква тясно сътрудничество и

ежемесечно уведомяване за настьпили промени в съответните законодателства и за предприетите

нови мерки в тази област. Целесъобразно е сключването с ЕС на споразумение за санитарните и
фитосанитарни мерки при тьрговията със селскостопански стоки, подобно на това в рамките на
ГАТТ.

Задълбочаването на процеса на интеграция с ЕС до голяма степен зависи от пълното
използване

на

възможностите,

заложени

в

Европейското

споразумение

за

асоцииране .

Незадоволителното изпълнение на преференциалните квоти изисква предприемането на редица
вътрешни административни мерки и промени в системата на управление на квотите, които могат

да бъдат обобщени в следните насоки:

•

Създаване на система за осигуряване на информация за степента на оползотворяване на
квотите, което би осигурило оперативна гъвкавост и навременна реакция от страна на
износителите

и

администрацията.

За

плодовете ,

зеленчуците

и

някои

други

селскостопански стоки, чиито преференциален внос в ЕС се регулира не чрез вносни
лицензи, а чрез митнически контрол, България получава ежемесечна информация за
степента на използване на квотите. За месото, млечните и зърнените продукти такава

информация липсва, тьй като ЕС отчита само издадените лицензи, а не извършения по тях
внос.
Това
налага
изграждане
на
наша
информационна
система,
отчитаща
преференциалния износ за ЕС на тези продукти. Тя може да се изгради на основата на
регистрирането на евросертификатите, преминаващи митническите пунктове на страната .
Получената информация, централизирана и обобщена, ще отразява степента на

използване на преференциалните квоти за тези стоки.

•

В рамките на Подкомитета по селско стопанство би трябвало да се започнат преговори за
трансформация на лицензната система на ЕС, регулираща част от преференциалния
селскостопански внос.

По този начин

ще се

намали относителната

пазарна сила

на

вносителите от ЕС и ще се създадат възможности по-голяма част от изгодата, произтичаща

от Европейското споразумение, да остане за българските износители. Тъй като този
проблем е общ за всички асоциирани страни, преговорите биха били много по
ефективни ако се подготвят и провеждат в тясно сътрудничество с останалите страни от
Централна и Източна Европа .

•

С цел постигане на координираност и съвместимост с Европейската Комисия при адми

нистриране на квотите България вече въведе хармонизираната митническа тарифа на ЕС.
Започна работа по изпълнението на задълженията , произтичащи от Протокол 3 на
Европейското споразумение за асоцииране по преработените продукти .

•

Финансиране и преференциално кредитиране на модернизацията и обновяването на ма
териалната база на хранително-вкусовата промишленост, за да може да бъде приведена в
съответствие с качествените, фитосанитарните и ветеринарните стандарти на ЕС.

ПОДГОТОВКА НА КАДРИ
Задачите по хармонизиране и адаптиране към законодателството на ЕС и ОСП изискват
значителна кадрова подготовка .

В рамките на МЗХП ще бъдат положени усилия за:

•
•
•

развитието на вече съществуващото управление за европейска интеграция;
подсилването на юридическото звено със специалисти по законодателството на ЕС;

подсилването на звената по стандартизация, ветеринарни и фитосанитарни норми.
Тъй като процесът на подготовката на присъединяване към ЕС е многоаспектен, във всяко

управление на Министерството ще има налице поне един специалист, който при вземане на едно

или друго решение да бъде в състояние да го прецени и от гледна точка на процеса на
хармонизация и адаптация .

на

Задачата за кадрово осигуряване ще бъде осъществена по две линии. Първо, назначаване
нови специалисти главно в областта на европейското право,
стандартите на ЕС и

функционирането на ОСП. Второ, квалификация и преквалификация на съществуващите кадри на
МЗХП, особено на онези, които имат отношение към процеса на хармонизация.
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Особено голямо значение за повишаването на квалификацията на експертите е
изпращането в Генералния директорат VI на Европейската комисия на оажанти, които да работят
за определен срок от време в различните отдели на Директората. Тази практика би допринесла за
опознаването на админиоративните процедури, функциите и начина на работа в Директората,
който всъщноо предоавлява обединеното Миниоерство на селското оопаново на ЕС.
В България има региони (планински, полупланински, гранични), които в по- голяма оепен са
засегнати от безработицата, ниските доходи, миграцията. Българското правителово има оремеж
да преуоанови тези негативни тенденции и е разработило редица програми, които са от компе
тенциите на МЗХП и ръководени от Миниоеровото на териториалното развитие и ороителово .

По- конкретна информация се съдържа в т.11 Съrласуваноо между икономика и социална сфера .
Организации на селскооопанските производители:
В

България

оопаново

и

същеовуват

хранителната

около

30

отраслеви

промишленоо.

Те

съюза

не

на

производителите

участват

пряко

при

от

селското

изготвянето

на

селскооопанската политика. Техните цели и задачи са специфични в зависимоо от особенооите
на съответния бранш , но най-общо дейността им е насочена към защита на интересите и
подпомагане дейността на членовете си и оказване на помощ за повишаване на квалификацията ..
Някои от тези съюзи са следните :

- Български пчеларски съюз
- Съюз на лозарите
- Съюз на тютюнопроизводителите
- Съюз на млекарите
- Съюз на градинарите
- Съюз на птицевъдите
- Асоциация на свиневъдите
- Съюз на винопроизводителите
- Съюз на цветарите
- Съюз на оризопроизводителите
- Съюз на цвеклопроизводителите
- Съюз на бубохранителите
- Съюз на пивоварите
- Съюз на памукопроизводителите
- Съюз на говедовъдите
- Съюзи на раоениевъдите

11.

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПО ПРОИЗВОДСТВА

Основните нормативни актове , с които се регулира селскооопанската политика са: Законът
за защита на земеделския производител (ЗЗЗП), обнародван в ДВ бр. 57 от 23.06.95 година,

Законът за цените, обнародван в ДВ бр.87 от 1995 r .. и правилниците за приложението на тези
закони, режимът по вноса и износа, регламентиран с ПМС

N266

от

29.12.1995r ..

В Закона за защита на земеделския производител като основни видове земеделски продукти

са определени: пшеницата, царевицата, захарното цвекло, картофите , млякото/краве и овче/ и
месото /телешко, агнешко и свинско/. Миниоерският съвет по предложение на министъра на
земеделието и хранителната промишленоо определя ежегодно до

31.07.

защитни изкупни цени за

следващата оопанска година на основни видове земеделски продукти, а за тези, за които

не са

определени защитни изкупни цени, както и за други земеделски продукти се определят прогнозни
цени за следващата оопанска година.

Регулирането на пазарите на земеделски хранителни ооки ще се осъщеовява и занапред на
основата на приетия ЗЗЗП. В него са предвидени механизми за регулиране на вътрешния пазар. В

този Закон съществуват определени недооатъци отораняването на които ще бъде свързано с
промяна на някои от клаузите на закона, отнасящи се до базата на определяне на защитните и
прогнозните

цени,

както и до механизма на изкупуването на земеделската продукция. Тези

промени в Закона ще бъдат продиктувани от съооянието на икономиката, която няма да бъде в
съоояние да отделя значителни средова за осъщеовяване на аграрната политика и от тенденциите

на изменение на общата аграрна политика на ЕС, в която мерките за подкрепа на производителите
чрез

цените

се

заменят

с

мерки

с

директна

подкрепа

на

доходите

на

производителите .

Регулирането на вътрешния пазар чрез пазарна интервенция ще позволи относителна оабилноо
на външно-търговския режим, който ще се използва за регулиране на вътрешния пазар само при
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екстрени ситуации . .Основен момент в развитието на тьрговската политика, като механизъм за

реrулиране на пазара, ще бъде нейната либерализация.

1. Зърнени
1.1.

храни.

Пшеница .

Пшеницата заема най-голям дял от общото производство и посевните площи на зърнените
култури . Поради нейната изключителна важност тя е обект на най-голямо внимание от страна на
държавата, която продължава да играе решителна роля на почти всички нива

-

от производството

до реализацията на тази култура и нейните производни .

-

минимална изкупна цена

Закон за цените

- 1995

г.

/със задължителна долна
граница на конкретно

договорените цени/

= Пшеница за хляб:
1-ва група:
5 100 лв./т
11-ра група:
4 600 лв./т
111-та група
4 200 лв./т
- преки субсидии за 1996 г. са предоставени на производителите на хлебна пшеница в
размер на 350 лв./дка, съгласно чл. 23 на Правилника за приложение на Закона за защита на
земеделския производител .

- временна забрана за износ до 31 .12. 96г.

ПМС

No 266/29.12.1995r.

ПМС

No 266/29.12.1995r.

пмс

No 266/29.12.1995

пмс

No 266/29.12 .1995

ПМС

No 43/13 .03.1996

(поради сериозен недостиг)

- безмитен внос:

=

хлебна пшеница - 450 хил.т

=

пшеница за фуражни цели - 150 хил .т

1.2. Царевица .
- временна забрана за износ до 31 . 12 . 96г.
(поради сериозен недостиг)

- безмитен внос
царевица за фураж - 100 хил. т
царевица друга

-

90

хил . т

/за нишесте/

за

изменение и допълнение на

пмс №266/29.12.1995
1.3.Ечемик, ръж и овес

- временна забрана за износ до 31 . 12.96г.

пмс

No 266/29.12.1995

(поради сериозен недостиг)

- безмитен внос на

=

семена за посев от ечемик-

1200 тона
ПМС

No 43/13.03 .1996 за

изменение и допълнение на

пмс №266/29 . 12 . 1995

2. Ориз. Няма ограничения върху производството и вътрешния пазар
3. Захарно цвекло
- защитна изкупна цена - 2170 лв./тон - Закон за защита на земеделския производител.
4. Зехтин - няма ограничения върху производството и вътрешния пазар
5. Маслодайни култури
5.1 . Черен маслодаен слънчоглед
- временна забрана за износ до 31.12.96r.

ПМС

No

266/29.12 . 1995г.

- безмитен внос - 50 хил.тона

ПМС

No

266/29.12 . 1995г.

5.2. Соя
- временна забрана за износ до 31 . 12.96г.

ПМС

No 266/29.12 .1995r.

(поради сериозен недостиг)

(поради сериозен недостиг)
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6. Груб фураж, грах, бобови семена, лупина - няма ограничения върху производството и
вътрешния пазар .

7.

Плодове и зеленчуци

8.

Вино

9.

Памук

10.

-

-

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

-

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

Конопени и ленени семена

-

няма ограничения върху производството и вътрешния

пазар .

11. Копринени буби - няма ограничения върху производството и вътрешния пазар.
12.

Конопени и ленени влакна

13. Тютюн
- Ежегодно

се

определят

-

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

минимални

изкупни

цени.

Производството ,

изкупуването

и

преработката на тютюн се регулират от Закона за тютюна и тютюневите изделия и неговия
Правилник за приложение (виж Приложението) .

14. Хмел -

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

15. Семена 16.

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

Цветя и живи растения

17. Фуражи -

-

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар .

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар.

18. Мляко и млечни продукти
18.1 . Мляко
- пределна цена - за кравето мляко - Закона за цените обнародван ДВ бр . 8 7 от 1995г.
18.2. Масло
- пределна цена

Закона за цените обнародван ДВ бр. 87 от 1995г.

18.3. Бяло саламурено сирене
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г .
18.4. Кашкавал
- пределна цена - за кашкавал " Витиша" - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
19. Говеждо и телешко месо
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
20. Шилешко месо
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
21 . Свинско месо
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
22. Пилешко месо
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
23. Яйца
- пределна цена - Закона за цените обнародван ДВ бр.87 от 1995г.
24. Картофи в прясно състояние или охладени
- пределна цена - Закон за цените обнародван ДВ бр . 87 от 1995г.
25.

Мед

-

няма ограничения върху производството и вътрешния пазар.
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26. ,,Нехранителни продукти" - В България не съществува политика set-aside .
27.

План за производаво на нишеае

За

аоките

с

пределни

производство и реализация е до

12

цени

-

засега няма такъв.

нормативната

рентабилноа

към

пълните

разходи

за

на ао .

Плащанията и посочените мерки са елементи на националната политика в областта на
селското аопанаво и няма различия по региони. Както бе посочено по- горе такива плащания към

нааоящият момент се осъщеавяват за пшеницата, захарното цвекло и тютюна . Набирането на
средавата,

условията

за

предоаавянето

им

и

админиарирането

на

сиаемата

за

плащане

са

определени в Закона за защита на земеделския производител и неговия Правилник за прилагане и
в Закона за тютюна и тютюневи изделия и Правилника за приложение, които са приложени .

Общият размер на плащанията са посочени в т.V Други мерки. Конкретните плащания по
продукти са следните:

1994r.
пшеница

504 717 000

тютюн

111.

лв.

1995r.
1337.8 млн.
381 778 718 лв.

лв .

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, СТРУКТУРНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА

А. Хоризонтални мерки.

1. Подобряване на производствените структури:
а) Структурна помощ за стопанствата

•
•
•
•

Помощи за инвестиране в аграрни предприятия

Подпомагане на млади фермери
Подпомагане на счетоводството в аграрните предприятия

Начална помощ за организиране на взаимно подпомагане, помощи и
управление

Засега такива помощи не същеавуват в България.

•
Помощи за професионално обучение
От държавния бюджет са отпуснати следните помощи за 88 средни професионални
училища:

1993r. - 357084
1994r. - 544792
1995r. - 749739
•

хил . лв.

хил.лв.
хил. лв .

Помощи за планинско и полупланинско земеделие.

Специфичните теренни условия в планинските и полупланински райони, по-ниското почвено
плодородие, негативното влияние на миграционните процеси и незадоволителната ефективноа от
селскоаопанското

производаво

наложиха

разработването

на

програма

за

развитие

на

земеделието в планинските и полупланинските райони на араната. Целта е чрез преаруктуриране
на производавото, създаване на нови производавени мощноаи и икономически предпоаавки да

се увеличи ефективността от отглеждането на отделните култури и животни и на тази основа да се
създадат по- благоприятни условия за най-рационално оползотворяване на природните ресурси и
надежден поминък за населяващите тези райони . Предвидено е разработването и реализирането
на сиаема

от мероприятия,

свързани

с опазването

на земята,

подобряване

на

почвеното

плодородие и внедряване на научно обслужване на земеделието, съобразно с възможноаите за
производаво на екологично чиаа продукция .

Специфичен проблем за планинските и предпланинските райони е опазването на почвата от
ерозия. Противоерозионните мерки могат да се разделят на ресурсни и безресурсни . При земе-
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разделянето задължително трябва да се приложат безресурсните организационно-устройствени
противоерозионни мероприятия, като дължина на парцелите, пътна и канална мрежа и др. Агро
техническите мероприятия за борба с ерозията, оран, сеитби, обработки и засаждане на трайни
култури по хоризонталите ще бъдат препоръчителни за частните и кооперативни земеделски сто
панства. Целесъобразно е всяка община да разработи конкретна дългосрочна програма за усвоя
ване на изоставените и ерозирани земи, за борба с ерозията и замърсяването на почвите и водите.
Значителна част от планинските райони все още са запазени чисти, поради което могат да се

използват за производство на екологически чиста продукция. Министерство на земеделието и
хранителната

промишленост в

най-скоро

време

ще

определи

такива

райони

и

система

за

материално стимулиране на производителите на екологически чиста продукция.

Поради липса на финансови средства набелязаните мерки засега не

се изпълняват.

б) Структурна помощ за реализацията

•

-

Помощи за поощряване на ранното пенсиониране в селското стопанство

в България не съществуват;

•

Помощи

за

съвместими

въвеждане
с

на

методи

в

селскостопанското

изискванията за опазване

на околната

производство,

среда

и

защита

на

природата:

Една от насоките за

развитие е

интегрирането

на целите

на аграрната

и екологичната

политика, която произтича както от необходимостите на вътрешното ни развитие, така и от

международната конкуренция и сближаването ни с ЕС, където съществуват достатъчно строги
екологични · стандарти за продукцията на земеделието и хранителната промишленост. Това
интегриране ще се осъществява в следните насоки:

- Въвеждане на· системи на сертифициране на методите на производство и извършването на
допълнителни маркировки на стоките от гледна точка на екологичните изисквания;

- Разработване на система от икономически стимули за дейности като залесяване, без
отпадъчно производство, преработка на торовите отпадъци, подобряване качеството на почвите и
др., съобразно съществуващите бюджетни възможности. Тази система следва да бъде съчетана с
икономически санкции за силно замърсяващи производства, включително и в земеделието;

-

Защита

на

земеделието

от

вредното

въздействие

на

промишленото

производство

посредством законова регламентация за заплащане на вредите от страна на това производство;

Разработване на национална програма, включваща райониране и определяне на
производствата, които ще получат някаква форма на икономическо стимулиране; регулиране от
·страна на общините на процесите на сеитбооборот;

-

Програма за унищожаване или неутрализиране на съществуващите на много места в страната

складирани химически средства за растителна защита; торове и др. с изтекъл срок на годност .

В България действа Закон за защита на земеделските земи. По принцип водещи в областта на
опазването

на

околната

среда е

Министерство

на

Околната

среда,

а

от

Министерство

на

земеделието и хранителната промишленост участват експерти в различни работни групи, които
работят по тези проблеми. Повече информация следва да се потърси в раздел 12 - Околна среда.

•

Лесовъдни мерки в селското стопанство

Залесяването на селскостопански земи се регламентира от Закона за горите и Правилника за
приложението му. Съгласно чл.70 от Правилника за приложение на закона за горите , залесяването

в гори на селскостопански организации и в земите извън държавния горски фонд се извършват със
средства на тези, които притежават или стопанисват земите.

Комитетът по горите, съгласувано с органите на местната власт контролира и ръководи
залесяванията в горите на селскостопанските организации,улеснява , поощрява и оказва техническа

помощ при залесяванията извън държавния горски фонд (чл.72, ал.2).
Комитетът
по
горите
със
собствени
средства
създава

тополови
култури
върху
необработваеми земи на селскостопански организации и напоителни системи по договор срещу
процент от добитата дървесина при сечта на тези насаждения (чл.77 ал. 1)
Когато селскостопанските организации създават тополови насаждения върху свои земи и със
свои средства, получават до края на третата година от създаването им срещу заплащане по

1

куб .м . строителна дървесина за всеки декар култури. Посадъчния материал в тези случаи се отпуска
безплатно (чл.77 ал.2).

2. Подобряване на структурите за продажба и преработка на селскостопански продукти.
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Помощи за инвестиране в маркетинговите и преработващите единици

•

(хранителна промишленост)

Начална помощ за образуване на сдружения на производителите за
продажбата на селскостопански продукти

•

Засега такива мерки не се прилагат в България.
В. Регионални мерки.

Един

от основните

инструменти

на аграрната

политика е

социално - икономическата

и

регионална политика.Тя има за цел да подобри качеството на живот на хората в селските райони и
да подпомогне някои групи от населението, особено силно засегнати от промените на прехода
към

пазарна

икономика.

Целите

на

социално-икономическата

и

регионалната

политика

предполагат да се търси по- голям баланс между земеделските и неземеделските дейности , както и
запазването на естествените ресурси на страната в тези райони.
За по-ясното определяне на целите на социално.:икономическата и регионалната политика
държавата се стреми:

а) да разграничи ясно мерките на аграрната политика, от една страна и на социално
икономическата, от друга .

6) да изясни дали някои групи от селското население, особено засегнати от трудностите при
прехода към пазарна икономика, се нуждаят от специална подкрепа, която да излиза извън обхвата
на общонационалната социална политика на страната и извън целите на а грарната политика.
Насоките на социално-икономическата и регионалната политика са следните:

-

пенсионно осигуряване на хората от земеделието и хранителната промишленост, което да

е адекватно с държавното пенсионно осигуряване в другите отрасли на икономиката . Поради

съществуващите по-рано условия за получаване на земеделски пенсии и поради това, че близо
една трета от доходите на селските семейства се получават в натура и нямат паричен характер,

пенсиите на хората, заети в земеделието, са по-ниски от тези в другите отрасли . За изпълнението на

тази цел се предвижда да се предприемат необходимите промени в законодателната уредба и
може да се създаде специален фонд за хората от тези отрасли;

-

осигуряване достъп на хората от планинските и полупланинските райони до допълнителни

финансови ресурси, така че земеделските производители от тези райони да могат да реализират
по- пълно своя производствен потенциал. За тази цел е предвидено да се предприемат различни

мерки, като например насочване на част от Държавен фонд „Земеделие" специално към тези
райони и др.;

-

помържане

на

високо

равнище

на заетост на трудовите

ресурси

и

ниско

равнище

на

безработицата в селските райони. Държавата има за цел да способства за развитието на пазари на
трудовите ресурси в тези райони и намаляване на безработицата чрез програми за обучение и
други мерки .

- усъвършенстване на инфраструктурата в селските райони. Поради високата цена на
изграждането и помържането на инфрастуктурата, държавата я поставя като цел на своята
регионална политика. В тази насока се търси балансиране на интересите и използване на средства
както от страна на държавата, така и от страна на местните власти (общините).
- обновяване на селата и осигуряване на основните услуги в селските райони .
- диверсификация на стопанските дейности в селските райони .
Поради липса на финансови средства намеренията за момента не се осъществяват.
МЕРКИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

IV.

А. Ветеринарно дело

1.

Търговия с живи животни. семенна течност. яйцеклетки и ембриони

1.1 . Търговията

•

с живи животни се регламентира със

:

Законът за Ветеринарното gело / Д.В. N 96 от м. Xll.1967 г, изменен и допълнен през 1979 и
1992 г/.На 25 юли 1995 г. със заповед на Министъра на земеделието
и хранителната
промишленост е създадена работна група, включваща специалисти от различни области на
ветеринарното дело, със задача да актуализира сегашния Закон за ветеринарното дело и

подготви проект за нов закон, отчитайки принципите
на

местните

условия,

Европейския съюз.

а

същото

така

и

на пазарната икономика и спецификата

действащото

ветеринарно

законодателство

на
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Работната група по изменение и допълнение на закона ползва ветеринарните закони на
Германия, Франция и Чехия , а също така и ветеринарната законова уредба на ЕС.
Сегашният закон за ветеринарно дело обхваща в общи линии следните цели и задачи :

- организация на ветеринарното дело в ораната;
- мерки за контрол на заразните и паразитни болеои ;
- мерки за ветеринарно санитарен контрол на хранителни
-съвмеони мерки с органите на М-во

продукти ;

на здравеопазването, други миниоерова,

ведомства и меоната влао;

-

наказателни мерки .

В Закона се регламентира задължението на МЗХП да прилага Закона посредством наредби
и инструкции в рамките

на пооановките на основния ветеринарен закон.

В актуализирания Закон специалистите от работната група предвиждат да включат следните
по-важни изменения и допълнения, които ще засилят дейността на НВМС.

-

разширяване на законовия оатут и компетенции на НВМС, чрез нейното превръщане в

интегрирана и финансово админиоративна и законово относително независима система ;

- засилване ролята на държавната нормативно правна уредба и контролните функции на
НВМС в сферата на :
а) заразните болеои;
6) ветеринарно-санитарния контрол на хранителните продукти;
в) граничния ветеринарен контрол и карантина;
г) опазване на околната среда;

д) вноса и производовото на лекаровени средова .
регулиране правомощията и компетенциите на НВМС в случай на екорени ситуа ц ии,
както и взаимодейовието с други иноитуции;

- регулиране задълженията на собствениците на животни и предприятията за преработка на
животинска продукция ;

- регулиране правата и задълженията на ветеринарните лекари на чаона практика;
- регулиране функциите на НВМС в сферата на контрола на зоонозите.
В изменения през 1992 г. Закон- за ветеринарното дело се позволи упражняването на частна
ветеринарна практика .През 1993 г. беше приета Наредба за чаоната ветеринарна практика,
която подробно и точно определи условията и процедурите за упражняването й.
Трябва да бъде решен и въпросът относно признаването на дипломите на ораните от ЕС в
България.

Предооящо изменение до края на

1996

г.

Нареgба за общите мерки срещу заразните и паразитните болести
Основният подзаконов нормативен акт по ветеринарно здравеопазване е тази наредба. В
нея се регламентира задължителното обявяване на заразни и паразитни болеои. Наредбата е
актуализирана и одобрена от Колегиума на МЗХП . Предоои нейното публикуване в Д.В . В
наредбата са заложени изискванията на Директива N 82/894/ЕИО за правилата за обявяване на
болеоите по животните, както и на Решението на Комисията на ЕС N 84/ 90/ЕИО, определящо
кодирана форма за- оповеояване на заболяванията по животните в съответовие с изискванията на
ЕС 82/894/ЕИО .
Наредбата определя мерките за профилактика при съмнение или при предизвикване на
заразно или паразитно заболяване. Всички домашни животни са обект на задължителна
региорация в съответното кметово, а на едрите животни се издава и свидетелово за собовеност.

•

При придвижването се издава ветеринарномедицинско свидетелово.
Региорацията на предприятия с епизоотично значение оава след оценка на комисии , в
която има ветеринарен лекар .

В актуализираната наредба за общите мерки се регламентира задължителното маркиране
на говеда, биволи, овце, кози и свине.
Наредбата за общите мерки за борба със заразните заболявания ще бъде публикувана до
м . септември

1996

г.

•
Нареgба N114.05.1990 за граничния Ветеринарен контрол и карантина
(ДВ бр.40/90). изменена и gопълнена (ДВ бр. 31 /93)
Цели

:

Предпазване на ораната от внасяне и разпрооранение на заразни и паразитни

болеои по животните

и заболявания, които се предават от животните на хората, както и

разпрооранението на същите извън нашата орана .

Общо описание: Наредбата определя:
1. Основните ветеринарномедицински изисквания при вноса, износа и транзита на обектите,
които подлежат на ветеринарен контрол;
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2. Задълженията на търговските, транспортните, посредническите организации , фирмите,
физическите лица и др . при осъществяване на вноса, износа и транзита на животни, суровини и
продукти от животински произход, фуражи, биопрепарати, смески, премикси, семенна течност,
ембриони и др . , които могат да бъдат носители на заразни и паразитни причинители;
3. Начините и методите за изследване на хранителните продукти и суровините от
животински произход и на другите обекти, посочени по-горе.
4.

Условията за провеждане на задължителна карантина на внасяните в страната животни за

разпло, доотrлеждане, за любителски цели, за зоопаркове, циркове и други нужди.
Предприети административни мерки до момента: Службата
за
граничен
номедицински контрол е създадена в България преди повече от

100

ветеринар-

години. На всички ГКПП в

България има ГИВКК, които работят в режима , с който работят ГКПП. Нормативните документи за
дейността на ГИВКК се изготвят от НВМС с оглед промените на икономическите условия в нашата

страна и страните, с които се осъществява търговският обмен с обектите, посочени по- горе.
Следващото актуализиране на Наредбата ще бъде извършено до м .декември 1998 r.

•

Изисквания при Ветеринарно-санитарния контрол на техногенни замърсители В суроВини и
проgукти от животински произхоg
Предстои

създаването

на

нов

документ до

м . март

1998 r.

с

цел хармонизиране

на

изискванията с тези на ЕС, като в документа ще залегнат:

Uели: Дефиниране на понятията „проба", "средна проба", ,, партида хранителен продукт"
„ ниво на откриваемост" , "лимитирано ниво на остатъка" и др. понятия от ветеринарно санитарно и
аналитично естество .

Мерки ,

предприемани от оторизирани държавни

ветеринарни

лекари

при

наличие

на

остатъчни вещества в партидите суровини и хранителни продукти от животински произход .

Мерки, предприемани от официалните ветеринарни власти на страната по уведомяване на
Комисията на ЕС.

·

Общо описание :
1. Създаване на наредба, регламентираща дефиницията „идентификация на продукта ",
контролиран за остатъци

2. Уточняване

.

на аналитичните критерии по контрола на остатъци .

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на два новосъздадени филиала на ЦЛВСЕЕ
в

rp.Pyce и rp.Бyprac, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и

карантина.

1.2. Търговията със семенна течност, ембриони и яйцеклетки
се регламентира с

•

Нареgба NЗS/12.12.1995 за Ветеринарно-меgицинските изисквания и контрол на мъжките

жиВотни за разплоg и семенния материал(АВ бр. 111/22.12.1995)
издадена е на основание чл.35 от ЗВД и публикувана в ДВ бр . 111/ 12. 1995 r.
Наредбата формулира ветеринарномедицинските изисквания и контра": на мъжките
разплодници (бици, биволски бици, нерези, кочове, пръчове , и жребци) и семенен материал от
тях, произхождащ от Р . Бълrария и от внос.

_ __....U"""е"'"'л.....
и: Да намали риска от пренасяне и разпространение на полови инфекции и заразни
заболявания, както и да гарантира използването на качествен семенен материал .

1. В общата си част наредбата определя методиката за регламентиране на мъжките
разплодници в страната за спермопродуценти или за естествено покриване .

2. До преглед от комисията се допускат регистрирани мъжки животни, снабдени със здравни
ветеринарномедицински книжки с нанесени в тях резултати от биологичното и микробиологично
изследване на спермата им и извършените ваксинации и изследвания за заразни заболявания по
списъка по чл. 8, а от ЗВД. На одобрените разплодници се издава разрешение за ползване през
годината, а неразрешените се кастрират.

3.

За изкуствено осеменяване се използва семенен материал, отговарящ на регламентирани

изисквания, конт ролиран от държавен ветеринарен лекар чрез изследвания в държавни ветеринар

номедицински лаборатории и придружен с ветеринарномедицински сертификат за годност.
4. Негодният за осеменяване семенен материал /сперма/ се бракува с протокол от
държавен ветеринарен лекар и представител на НССРЖ .

5. Семенният материал
съобразно договореностите на
карантина" се
използва за
микробиологично изследване на

от внос, придружен от ветеринарномедицински сертификат
страните и спазване на Наредба N 1 за „Граничен контрол и
изкуствено осеменяване
на животни след
биологично
и
проби от него и документиран със сертификат за годност.

Ветеринарномедицински изисквания към видовете разплодници и спермата им
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6. Биците (говежди и биволски) трябва да са показали отрицателни резултати от извършените
два пъти годишно . изследвания за туберкулоза, паратуберкулоза, ензоотична говежда левкоза,

бруцелоза, кампилобактериоза, трихомоноза, инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест и
парвовироза, а семенният им материал трябва да отговаря на регламентираните биологични и
микробиологични показатели. Вносните бици се карантинират за 35 дни, като успоредно с
изследванията за заразни и паразитни заболявания се вземат два еякулата от всеки бик през
интервал от

3-4 дни за биологично и микробиологично изследване.
7. Нерезите трябва да произхождат от стопанства, показали отрицателни резултати при

изследванията за бруцелоза, туберкулоза, лептоспироза и при проведени задължителни годишни
мероприятия по списъка за болестите по чл. 8а от ЗВД. Семенният им материал трябва да отговаря
на регламентираните показатели .

Нерезите от внос, придружени със здравен ветеринарномедицински сертификат съобразно
договореностите на страните, се карантинират и успоредно с изследванията за заразни и паразитни

заболявания се взима по един еякулат седмично за биологично и микробиологично изследване.

8.

Кочовете

и

пръчовете се използват като

разплодници,

ако са показали отрицателни

резултати при изследванията за бруцелоза, заразен епидидимит, Меди- Висна, проведени годишни
мероприятия по заразните и паразитни заболявания по чл.8а от ЗВД, без възпалителни заболявания
на

половите

органи

и

ако

семенният

им

материал

отговаря

на

регламентираните

показатели.

/биологични и микробиологични/.
9. Жребците се използват за разплодници, ако произхождат от райони, в които не са
установени заболяванията:
а/ през последните 3 години: африканска чума и заразен метрит по кобилите.
6/ през последните 12 · месеца: сап, инфекциозна анемия, инфекциозе н

енцефаломиелит, ензоотичен лимфаденит, дурин, вирусен артрит, антракс, шарка и грип по
конете, ринопневмонит, мит и салмонелозен аборт.
в/ да са показали отрицателен резултат при изследванията за: сап, дурин, заразен
метрит, инфекциозна анемия, ринопневмонит, грип по конете; спермата ,получена от тях, трябва
да отговаря на регламентираните биологични и микробиологични показатели.
Жребците от внос, придружени със здравен ветеринарен сертификат съобразно
договореностите на страните , се карантинират и подлагат на изследвания за заразни и паразитни

заболявания и качество на семенния им материал.
Допълнение към Нареgба N 35 / 12.12.1995 за ембриони
ще бъде създаден с
шл;_Да намали риска от разпространение на болести по животните чрез хармонизиране на
правилата за търговия в Общността и внос на говежди ембриони от трети страни.
1. Да дефинира здравословното състояние на животните, за търговията със свежи и
замразени ембриони от домашни говеда.
2. Ще включва определенията : "ембрион","rрупа по събиране на говежди ембриони" ,,група
за производство на ембриони", ,, група ветеринарни лекари" и др.
3. Търговията с ембриони е ограничена съобразно състоянието отнасящо се до здравния

•

статус на заченалия донор, събиране, обработка и съхранение .
4. Система за одобряване на група по събиране/производство на ембриони и ще се изисква
списък на одобрените групи в съответствие изискванията на ЕС.
5 Ембрионите трябва да се придружават по време на транспортирането им от здравен
сертификат.
6.Условия:

- за одобрение и специфичен надзор на групата за събиране/производство на ембрионит/;
- за събиране, обработка , съхранение и транспорт на ембриони от одобрената група за
събиране/производство ( повече или по-малко,
съгласно международните стандарти);
- донорите да са от:.
§ стада официално свободни от туберкулоза, официално свободни от бруцелоза, свободни
от

EBL ( или да няма клинични случаи в рамките на три години), без клинични признаци на IВL ( IPV

за една година)

§ в деня на събиране на ембрионите - стопанствата да не са под ветеринарна забрана или
карантина - крави без клинични признаци на заболявания;
§ условия за донори на яйцеклетки да отговарят на същите условия плюс условия за кланици .

7.
8.

Защитни и карантинни мерки .
Проверки на място от ветеринарни експерти .

Това допълнение към наредбата ще бъде направена дом.ноември 1996 r.
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се

•

2. Търговия с животински продукти
2.1 .Търrовия с говеждо , свинско, овче
регламентира с :
Нареgба

N

12 за

и козе месо

Ветеринарно-санитарните

изискВания

към

месокомбинатите

и

месопреработВателните преgприятия
Цел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания към мястото за строеж,

изграждането и експлоатацията на кланици за свине, едър и дребен рогат добитък и предприятията
за преработка на добитото месо.
Общо описание: Наредбата съдържа 5 раздела. В тях са дадени изискванията при избиране
на място за строеж на предприятието и реда за одобряване и пускане в експлоатация на същото.

Посочени са общите ветеринарно санитарни и хигиенни изисквания към сградите и обо
рудването на кланици и месопреработвателни предприятия. Определени са изискванията към

двора на предприятието, пътищата, водоснабдяването и канализацията . Поставено е изискване за
изграждане на пречиствателно съоръжение
за отпадните води.
За всички помещения в
предприятието се

изисква осигуряването

на подходящо осветление, отопление

и вентилационни

или климатични инсталации, съгласно приетите държавни норми.

Сградите и помещенията трябва да отговарят на определени изисквания

по отношение на

работното пространство, строителните материали, под, стени, таван, ъгли между стените и пода,
прозорци и врати.

Санитарният възел трябва да е изграден така, че да не позволява замърсяване на останалите

помещения и работния персонал.
Производствените помещения трябва да са разположени така, че да не се получи пресичане
на пътищата на живите животни

,

суровините и готовата продукция. Определени са изискванията

към технологичното оборудване, което влиза в контакт с хранителния продукт. Изброени са
необходимите помещения при изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия.
Посочени са изискванията за почистване, миене и дезинфекция на производствените помещения,
инвентара и технологичното оборудване. Поставени са изисквания към личната хигиена и
работното облекло на персонала, както и за перманентно обучение на персонала по проблемите
на технологията, хигиенните изисквания към производствения процес и личната хигиена.

Изпълнението на

Наредбата ·се контролира от органите на ДВСК.

В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол.

Наредбата отговаря на изискванията на Директива 72/461/ЕИО и няма да бъде променяна.

•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

създаване

:

на

лимитирани

техногенни замърсители в животински продукти,
критерии при интерпретация

пределнодопустими

на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

концентрации

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторинrова

програма и условия за тестове за остатъчни вещества, извършвани в Република България .

До

момента

такъв

документ

за

страната

законодателството на ЕС и ще е готов до .м . юни

1997

няма

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със

г.

Предприети административни мерки до момента :

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната.

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в

rp.Pyce и гр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и

карантина .

Отговаря на изискванията на Директива 72/461/ЕИО .

2.2.

•

Търговия с птиче месо се регламентира с:

Нареgба

N 4

за Ветеринарно санитарните изисквания. на които трябВа

ga

отгоВарят

експортните птицекомбинати
Цел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания и норми при изграждането
на птицекла ници в България.
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Общо описание: В Наредбата са посочени ветеринарно санитарните и хигиенни изисквания
при избора на място при строеж на птицекланици в България, одобряване и пускане в екс
плоатация на нови

,

реконструирани и разширени mицекланици . Определени са

отстоянията на

предприятията от жилищни сгради и промишлени предприятия. Поставени са изисквания към

двора на предприятията, разположението на сградите в зависимост от географските и
метеорологичните условия, производствените помещения, оборудването и инвентара.
Определени са нормите за необходимото количество вода за едно денонощие, както и
качествените изисквания към нея. Проследен е целият технологичен процес

,

като са посочени

ветеринарно санитарните и хигиенни изисквания при отделните етапи за получаване на качествено

и безопасно за здравето на хората месо. Посочени са изискванията към миенето и дезинфекцията
на помещенията, инвентара и оборудването, към личната хигиена на персонала .
В същата Наредба са включени като отделни раздели и изискванията към цеха за клане на
гъски и получаването на гъши черен дроб и цеха за клане на питомни зайци и обработване на
заешки трупове.

Контролът по изпълнението на
наредбата се извършва
от органите на ДВСК. В тези
предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол от официалните ветеринарни лекари .
Тази наредба предстои да бъде актуализирана до м. април 1998 г.

2.3.

•

Търговията със заешко месо и месо от дивеч, отглеждан в резервати се регламентира от :

Инструкция Nб за Ветеринарно-санитарните изисквания и експертиза на gиВеч и получено
от него месо

Цел: Да определи ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и експертизата на дивеч

при лова, обработката, съхранението, транспорта и реализацията.
Общо описание:В инструкцията са дадени сезоните и сроковете за извършване на лова,
организиране, определянето на събирателни пунктове за извършване на първичната обработка на
обстреляния дивеч и мястото за ветеринарно-санитарен преглед и експертизата на месото, както и
изискванията към ловното оръжие.

Поставени са конкретни изисквания към различните видове космат и пернат дивеч при

обработката на труповете след отстрела. Непосредствено след отстрела, косматият дивеч се
обезкръвява от ловеца чрез прерязване на големите шийни кръвоносни съдове. Обезкръвените
трупове се отнасят в събирателния пункт, където не по- КЪ(::НО от 30 минути след обезкръвяването се
извършва първичната им обработка - външно почистване, изваждане на вътрешните органи и т.н .
Ветеринарно-санитарният преглед и експертизата на труповете и органите на обстреляния
дивеч

се

извършват

съгласно

изискванията,

предвидени

в

Инструкция

N7

за

ветеринарно

санитарния контрол на животните за клане.

При съмнение за заболяване на дивеча, ветеринарният лекар взима и изпраща проби за
бактериологично изследване. На обстреляните диви свине и мечки се извършва задължително
трихинелоскопиране на всеки труп.

При приемането на обстреляния дивеч в хладилниците, органите на ДВСК изискват
съпровождащите
ветеринарно
санитарни документи,
проби
от
вътрешните
органи
и
мезентериални лимфни възли за бактериологично изследване.
Труповете на едрия космат дивеч се охлаждат и съхраняват в окачено състояние,
а тези
на пернатия дивеч и зайците - в каси, поставени на стелажи или стифове. Месото
се
счита
за

охладено, когато температурата във вътрешността на мускулатурата е от О до 4°С , а замразено,
когато температурата във вътрешността на мускулатурата е не по-висока от -8°С.
Месото от дивеч се реализира в специализирани магазини.
Контролът по изпълнение на Инструкцията се осъществява от органите на ДВСК.

Ще бъде променена като нов документ, съобразен с изискванията на Директива 91/495ЕИО
дом.

•

VI 1998.

Норми за ПДК на Техногенни замьрсители

Цел: Опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

: Създаване

на

лимитирани

техногенни замърсители в животински продукти,
критерии при

пределнодопустими

интерпретация на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

концентрации

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторингова

програма и условия за тестове за остатъчни вещества, извършвани в Р. България

До

момента

такъв

документ

за

страната

законодателството на ЕС и ще е готов до м. юни

1997

няма
г.

Предприети административни мерки до момента:

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със
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•

Заповед на· Министъра на земеделието и хранителната промишленосr, с която

Централната

лаборатория по ветеринарносанитарни експертиза и екология се определя за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторинrов контрол на осrатъци

във фуражи, суровини и животински продукти.

•

Възлаrателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в ораната.

Изпълнението ще бъде осъщесrвено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в

rp.Pyce и rp.Бyprac, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и

карантина.

2.4 . Месни продукти

•

Инстр,vкция

Nl за Ветеринарносанитарни контрол на жиВотни за клане и Ветеринарно

санитарна експертиза на месото и месните npqgyкmu

Цел:

Определя единни изисквания за контрол на животните за клане

и ветеринарно

санитарна експертиза на добитото от тях месо и месни продукти.

Общо описание: Посочени са видовете животни за клане

и контрола върху тях преди из

пращането им в кланицата. Преди да бъдат отправени за предназначените предприятия, животните

се преглеждат от ветеринарен лекар и се маркират за идентификацията. Всяка партида животни и
птици се придружават от ветеринарни документи, удосrоверяващи здравословното им съсrояние,
извършените

ваксинации

и

изследвания

и

епизоотичното

съсrояние

на

месrата,

от

които

про

изхождат.

В кланицата животните се осrавят на гладна диета и почивка. Едрият рогат добитък се
подлага на ветеринарен преглед и поголовно термометриране в деня на клането . Дребният рогат
добитък и свинете се термометрират по преценка на ветеринарния лекар. Резултатът се вписва в
дневник. Когато се усrановят болни или съмнително болни животни, те се колят в изолационна
кланица или в общата зала след клането на здравите животни. Посочва се при кои заболявания е
забранено клането на животни и как се постъпва с животните при усrановяването на различни
болесrи. На всички животни след клане се извършва ветеринарен преглед на месото и вътрешните
органи, като са посочени начините за извършването му. Работните месrа, където се извършва
прегледа трябва да бъдат добре осветени, да има сrерилизатори, мивки с топла и студена вода,
сапун, кърпи и дезинфекционни разтвори.
Дадена

е

ветеринарно-санитарната

експертиза

и

хигиенна

преценка

на

месото

и

вътрешните органи при заразните и паразитни болесrи, при заболявания на отделни органи, общи
патолоrоанатомични

изменения

и други .

Разглеждат се ветеринарно-санитарният преглед на

птиците, птичето месо и техните продукти. Всички птици, които постъпват за клане, се подлагат на

ветеринарен преглед. Заедно със здрави птици, не се допускат за клане болни със сrомашно
чревни заболявания , изтощение, анемия , отичане на сrавите, отичане на синусите на главата,
посиняване на кожата или подлежащи на принудително клане . Дадена е ветеринарно-санитарната

експертиза на птичето месо и органите при различни заболявания на птиците.
В инсrрук цията е разгледан ветеринарно-санитарният преглед и експертиза на питомни

зайци и дивеч и на добитото от тях месо. Посочен е също така и ветеринарно-санитарният контрол
и експертизата на охладено и замразено месо
и

дивеч,

ветеринарно-санитарният

и месни продукти от всички видове животни

контрол

върху

хладилните

транспортни

,

птици

средсrва

и

ветеринарносанитарния режим в хладилниците .

Описан е ветеринарносанитарния контрол и експертизата на

колбасни произведения ,

пушени месни продукти, месни консерви и топени хранителни мазнини. Посочени са случаите ,

при които се изисква бактериологично изследване на месото, месните продукти, полуфабрикатите,
суровините и готовите месни произведения, както и обезвредяването на условно годни меса,
месни продукти, полуфабрикати и суровини . Дадени са месrата и изискванията за подпечатването
на различните видове животни.

Изпълнението на

Наредбата се контролира от органите на ДВСК. В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и посrоянен контрол.

Наредбата ще бъде променена до м септември 1998 r.

•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители

Цел : опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

създаване

на

лимитирани

техноrенни замърсители в животински продукти,

пределнодопусrими

критериите при интерпретация на получените аналитични ре зултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

концентрации

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

,

условията относно здравните

регламентирането на Национална мониторинrова

програма и условия за тесrове за осrатъчни вещесrва, извършвани в Р. България
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До

момента

такъв документ

за

ораната

законодателовото на ЕС; ще е готов до м . юни

1997

няма

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със

г.

Предприети админиоративни мерки до момента:

•

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленоо, с която

Централната
лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология се определя за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;
Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в ораната.

Изпълнението ще бъде осъщеовено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в

rp.Pyce и гр . Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и

карантина.

2 . 5.Мляко и млечни произведения

•

Нареgба за изкупуВане на суроВо мляко по качество на БАС за млечни щюgукти

.Цел;_Да определи начина на изкупуване, окачеовяване и заплащане на суровото краве и
овче мляко, добивани от държавни и чаони фирми, кооперации и други производители .

Общо описание: Предмет на Наредбата е организацията на изкупуване, окачеовяване и
заплащане на суровите млека. Фирмите, които се занимават с изкупуване и преработка на
млякото, организират изграждането, помържането и снабдяването на млекосъбирателни пунктове
с необходимата апаратура и реактиви. Приемането, предаването и окачествяването на суровото
мляко се извършва съгласно изискванията на БДС за съответния вид мляко и сключените договори .

Млекосъбирателните пунктове трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и да бъдат
оборудвани с необходимата апаратура за определяне на качествените показатели по БДС.
Производителите на мляко са длъжни да предлагат за изкупуване мляко от здрави животни .

В млекосъбирателния пункт партидите сурово мляко се изследват ежедневно по показателите:
масленоо, плътноо, киселинноо, физическа чиоота, температура на охлаждане и сух безмаслен
ооатък .

Показателите по БДС рефракция, редуктаза, температура на замръзване, общ брой
микроорганизми, патогенни микроорганизми и съдържание на клетъчни елементи се изследват от

органите на ДВСК периодично на 15 дни. При възникнал спор при окачествяването на млякото
заинтересованата орана има право да поиска неутрално изследване от ДВСК.

Изкупната цена на суровото мляко се определя свободно между производител и купувач по
взаимна договореноо .

Органите на ДВСК осъщеовяват контрол по здравословното съоояние на дойните животни
и хигиенното съоояние на млекосъбирателните пунктове и санитарно здравните показатели на
млякото.

Този документ отговаря на изискванията на ЕС залегнали в Директива на Съвета 92/46/ЕИО
и няма да бъде променян.

•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители

Uед: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо описание : създаване на лимитиратирани пределнодопуоими концентрации от
техноrенни замърсители в животински продукти,
критерии

при интерпретация

валидизиране на методи за тяхното определяне ,

на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

програма и условия за теоове за ооатъчни вещеова

До

момента

такъв документ

за

ораната

законодателовото на ЕС и ще е готов до .м. юни

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторинrова

, извършвани в Република България
няма

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със

1997 r.

Предприети админиоративни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленоо, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторинrова контрол на ооатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген .директор

на

НВМС

до

поделенията в ораната;

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в rp.Pyce и rp.Бyprac, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина .
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2 . 6 .Други продукти

•
•
•
•
•
•
•

БДС 585-72 Рого-копитни суроВини

БДС

11204-73 Вълна оВча кожухарска мокро стригана
1607-74 Кости животински
БАС 884 -72 КръВ животинска суроВа за технически цели
БДС

БДС584-72 Козина и ярина

БАС

1436-72 Косми животински

БДС3848-73 Наgбъбречни жлези от ЕРА и сВине за меgицински цели
Uел:

Определят

качествените

показатели

на

посочените

в тях технически

продукти

и

суровини.

Общо описание: Българските държавни стандарти съдържат следните раздели :
Раздел 1.
Класификация - определя
продукта в зависимост от вида на животните,
произхода, качеството и начин на получаване.

Раздел

2 .

Качествени и производствени изисквания

-

определя хигиенните

и качествени

изисквания на продукта, обработване, хладилна обработка, цвят, мирис, форма, физика-химични
и микробиологични показатели.
Раздел 3. Правила за вземане на проби и методи за изследване на продуктите.
Описват се начините за вземане на проби и се посочват българските държавни стандарти в които
са дадени методите на изследване.

Раздел

продукта.

4.

Опаковка и маркировка

-

Дадени са изискванията за опаковка и маркировка на

Всяка опаковка трябва да има етикет със следните означения:

предприятието производител, дата на производство, вид на продукта,

наименование

качество, тегло,

на

номер на

БДС и т.н .
Раздел

5

Съхранение, транспорт и документация. Определя изискванията за съхранение на

продукта, транспортирането му

и документацията, която придружава продукта

при транспорта и

реализацията.

Всички продукти се контролират от органите на ДВСК. След извършване на изискваните от
съответния БДС изследвания се прави окачествяване на продукта . Всяка партида се придружава от
ветеринарномедицинско

свидетелство

за

произход

и

годност

на

продукта

и

експертен

лист

за

качеството.

З.Контролни мерки
Основен законов документ във ветеринарномедицинската дейност е

•Законът за Ветеринарното gело

1979 и 1992 r/
На 25 юли 1995

/ Д.В . N 96 от м. Xll.1967 r, изменен и допълнен през

г. със заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост

е създадена работна група, включваща специалисти от различни области на ветеринарното дело,
със задача да актуализира сегашни:51 Закон за ветеринарното дело и подготви проект за нов закон,

който да замести стария, отчитайки спецификата на местните условия, пазарната икономика и
действащото ветеринарно законодателство на Европейския съюз.

Работната група по изменение и допълнение на закона ползва ветеринарните закони на
Германия, Франция и Чехия, а също така и ветеринарната законова уредба на ЕС.

Сегашният закон за ветеринарно дело обхваща в общи линии следните цели и задачи:

- организация на ветеринарното дело в страната;
- мерки за контрол на заразните и паразитни болести;
- мерки за ветеринарно санитарен контрол на хранителни продукти;
- съвместни мерки с органите на М-во на здравеопазването, други

министерства,

ведомства и местната власт;

-

наказателни мерки .

В Закона се регламентира задължението · на МЗХП да прилага Закона посредством наредби
и инструкции в рамките

на постановките на основния ветеринарен закон.

В актуализирания Закон специалистите от работната група предвиждат да включат следните
по- важни изменения и допълнения, които ще засилят дейността на НВМС.

-

разширяване на законовия статут и компетенции на НВМС чрез нейното превръщане в

интегрирана и финансово, административна и законово относително независима система;
- засилване на ролята на държавната нормативно правна уредба и контролните функции на
НВМС в сферата на :
а) заразните болести;
6) ветеринарносанитарния контрол на хранителните продукти;
в) граничния ветеринарен контрол и карантина;

r)

опазване на околната среда;
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д) вноса и производството на лекарствени средства.
регулиране. правомощията и компетенциите на НВМС в случай на екстрени ситуации ,
както и взаимодействието с други институции;

- регулиране задълженията на собствениците на животни и предприятията за преработка на
животинска продукция;

- регулиране правата и задълженията на ветеринарните лекари на частна практика;
- регулиране функции ите на НВМС в сферата на контрола на зоонозите
В изменения през 1992 r. закон- за ветеринарното дело се позволи упражняването на частна
ветеринарна практика .През 1993 r. беше приета Наредб<;1 за частната ветеринарна практика,
която подробно и точно определи условията и процедурите за упражняването й .

Трябва да бъде решен и въпросът относно признаването на дипломите на страните от ЕС в
България.
Предстоящо изменение до края на

1996 r.

Нареgба за общите мерки за борба сьс заразните и паразитни болести по жиВотните, изgаgена
Въз основа на чл. Зр7р14р22р25р28 и 35 от ЗВД,1967 г.
Основният подзаконов нормативен акт по ветеринарно здравеопазване е тази наредба. В
нея се регламентира задължителното обявяване на посочените в отделно приложение на заразни и
паразитни болести. Наредбата е актуализирана и одобрена от Колегиума на МЗХП. Предстои
нейното публикуване в Д. В .. В Наредбата са заложени изискванията на Директива N 82/894/ЕИО
за правилата за обявяване на болестите по животните, както и Решение на Комисията на ЕС N 84/

90/ЕИО
определящо кодирана форма за оповестяване на заболяванията по животните в
съответствие с изискванията на ЕС 82/894/ЕЕС.
Наредбата определя мерките, които трябва да се прилагат за профилактика при съмнение
или при предизвикване на заразно или паразитно заболяване . Всички домашни животни са обект
на задължителна регистрация в съответното кметство, а на едрите животни се издава и свидетелст

во за собственост. При придвижване на животни се издава ветеринарномедицинско свидетелство
за собственост. При придвижването се издава ветеринарномедицинско свидетелство .
Регистрацията на предприятия с епизоотично значение става след оценка на ко мисията , в
която има ветеринарен лекар.

В актуализираната наредба за общите мерки се регламентира задължително маркиране на
говеда, биволи, овце, кози и свине .

•

ПраВилник за устройстВото и gейността на националната Ветеринарномиgицинска служба
Обнародван в ДВ бр.31/1993 r., изменен и допълнен в бр . 28/1996 r. Чрез него се

регламентира, че :

-

НВМС е специализиран държавен орган

към МЗХП,

който организира

и управлява

ветеринарните дейности в България. Има статут на юридическа единица.

- Основна функция на НВМС е да опазва здравето на животните и да контролира храните от
животински произход, защитата на страната от екзотични болести , ограничаването и
ликвидирането на други заразни и паразитни болести, констатирани в страната.
- три са основните сфери на дейност на НВМС:
здравеопазване,

ветеринарно-

санитарен контрол и граничен ветеринарен контрол и карантина .

Във връзка с препоръката на

програма ФАР на ЕС, в момента на ГУ на НВМС е утвърдена

новата структура

. ( Приложение 1).
В близките 1-2 години НВМС трябва да включи в структурата си функции по защита и
хуманно отношение по животните ( които ще се хармонизират с Директиви 91/628/ЕИО и
90/425 : ЕИО
Движението на болни или заразени животни е забранено освен в случаите на клане по
необходимост
и стерилизация на продукцията. Преди издаването на здравен сертификат за
придвижване се извършва клиничен преглед и диагностични изследвания. Транспортирането се

извършва в измити и дезинфекцирани превозни средства.
Необходимо е тази част от Наредбата да се хармонизира със следните директиви на ЕС:
64/432/ЕЕС, 90/425/ЕЕС,91/68/ЕЕС, 90/426/ЕЕС и 90/539/ЕЕС.
Необходимо е сключените до момента ветеринарни конвенции и споразумения да се
хармонизират с Директива N 72/462/ЕИО.
Наредба за ветиринарно-санитарните изисквания за пазари на животни
Търговията с животни се регламентира с тази Наредба, приета на 24.02.1995 r. В нея се
уреждат изискванията и контролът при организирани и провеждане на пазари и изложби на
животни. Все ки пазар за животни трябва да е ограден, да има вход с оборудвана дезинфекционна

•

площадка , рампа за товарене и разтоварване на животни, теренът да е подходящ за почистване и
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дезинфекции, да има обособени сектори по видове животни, ветеринарен пункт, изолационно
помещение и площадка за дъбиране и съхранение на тора и други отпадъци . Пазарите за животни

се контролират от държавен ветеринарен лекар, определен със заповед на директора на РВМС.

Необходимо е хармонизиране на тази Наредба в съответствие с:
Директива на ЕС N 64/432/ЕЕС / говеда, свине/, Директива на ЕС N 91/68/ЕЕС
Решение на комисията на ЕС 91 /189/ЕЕС.

/ овце, кози/,

Наредба за граничния ветеринарен контрол и карантина
и изменена и допълнена през 1990 и 1993 година .. Тя регламентира вноса,
износа и транзита на животни, животински продукти и фуражи.
Наредбата
трябва
да
се

•

е публикувана в ДВ

хармонизира със следните нормативни документи на ЕС:

а именно с- Директива 90/67 5/ЕЕС,
информационните системи на ГИВКК
През

1996

Директива

91/426/ЕЕС

и

с- Решение

92/438

за

година са актуализирани следните ветеринарномедицински изисквания за внос на

животни :

1. За говеда /телета, юници, крави и бици/
2. За мъжки телета за клане .
3. За овце, кози, кочове и пръчове за разплод.
4. За овце и кози .
5. За нерези и свине за разплод.
6. За свине за клане.
7. За коне за разплод.
8. За внос на еднодневни пилета, патета и гъски,

подрастващи птици и разплодни яйца от

изходни, прародителски и родителски стокови ферми . Необходимо е да се хармонизират : за овце
и кози с Директива на съвета NN. 91/69/ЕЕС, 72/463/ЕЕС; за внос на еднодневни пилета , патета и
гъсета с Директиви на съвета . 90/539/ЕЕС, 92/40/ЕЕС, 92/66/ЕЕС, 93/120/ЕС. , а за коне за разплод с
Директива . 90/426/ЕЕС
3.1.Шап

Законовата основа за профилактика и борба с шапа в България е Закона за ветеринарното
дело . Други базисни документи са:

•

Инструкцията за профилактика и борба с шапа от 1980 г. ,издадена въз основа на чл.35 от
ЗВД.
НВМС е изготвила т.н. ,,Контингенс план" или План за действие при съмнение или при

възникване на шап, като се е съобразила с модела, предоставен от ЕС. Планът е одобрен от
Ветеринарния комитет на ЕС. Практическото прилагане на този план е възможно, ако са налице

законови правомощия за реализация на всички планирани действия и ако същият е обезпечен с
предварително планиране на всички равнища.

Инструкция за профилактика и борба с шапа - регламентира мерките за профилактика и
борба при съмнение или при възникване на шап .
Инструкцията е от 1980 г. , когато се предвиждаше извършването на профилактични
ваксинации срещу шап. През 1992 г. България възприе стратегията на ЕС Директива 90/423/ЕИО за
отказ от ваксинация , а при възникване

-

прилагане на метода „стемпинг аут" и пълна компенсация

на собствениците.

Необходима е актуализация
90/423/ЕЕС, 91/42/ЕЕС, 92/105/ЕЕС.

•

на инструкцията в съответствие

с Директива

85/511/ЕЕС,

Наредба N З за ветеринарномедицинските изисквания при внос на живи животни от ЕР Д и
ДР Д и месо от тях (Д.В. бр.10/31 .01 .1995}
Предпазването

на

страната

от

проникване

ветеринарномедицинските изисквания за внос на

на

шап

е

залегнало

във

:

- говеда/ телета, юници, крави и бици/, предназначени за разплод и доотглеждане;
- мъжки телета за клане;
- овце, кози, кочове и пръчове за разплод;
- овце и кози за клане;
- нерези и свине за разплод;
- свине за клане.
Ветеринарномедицинските изисквания са утвърдени от ГУ на НВМС.

Износът на овце за клане в страните от ЕС е регламентиран с Наредба за износ на живи

животни, публикувана в Д . В . бр . 10 от 31.01.1996 г.
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З.2. Класическа чума свине

•

Временна инструкция за борба срещу класическата чума по свинете (КЧС} от

26.02.1992 г •

одобрена от МЗХП

•

и с Наредба N 15 на МЗХП

( Д. В.бр.68/1995}

за свине при пасищно отглеждане

Мерките за профилактика и борба с класическата чума по свинете /КЧС/ са регламентирани
с тази инструкция за борба с класическата чума по свинете от

26.2.1992 r., издадена въз основа на

чл . 35 от ЗВД.

Uел: Предпазване на страната от проникване и разпространение на КЧС, ограничаване и
ликвидиране на съществуващите огнища .

Общо описание : Инструкцията включва обща част с кратко описание на заболяването и
източниците на инфе кцията. Посочени са начините и методите за диагностика на КЧС вътре в

страната и мерките за борба в заразените стопанства .
Решение на Комисията на ЕС 93/420/ЕЕС поставя условия и изисквания за износ от България

на ЕС на живи прасета и свинско месо . В съответствие с него трябва да се издаде сертификат,
който да декларира, че през последните 12 месеца България е свободна от КЧС и през същия
период не са провеждани ваксинации, както че и вносът на ваксинирани животни е забранен .
При сегашната обстановка по отношение на КЧС и породи поголовна ваксинация не може

да бъде извършван внос на живи свине и свинско месо за ЕС.
Необходимо е НВМС да помисли за възприемане на нова стратегия за контрол на КЧС, така
че ваксинацията да бъде преустановена .
Инструкцията за профилактика и борба с КЧС трябва да бъде актуализирана в съответствие
с:Директива 72/462/ЕЕС, Директива 80/217/ЕЕС, Директива 93/420/ЕЕС

3.3.Африканска чума по конете

•

Инструкция относно нормите за контрол и средства за борба с африканска болест по конете
НВМС не разполага с Инструкция за профилактика ' и борба с африканската чума по конете .

Необходимо е спешно изготвяне на тази инструкция в съответствие с Директива N 92/35/
ЕЕС- Оф .дж. Д 157,10.06.1992.
3.4.Инфлуенца по птиците

•

Инструкция за контрол на инфлуенца по mиците
НВМС не разполага с тази инструкция и тя ще бъде създадена до м .декември

1997 r. в

хармония с изискванията на Директива на Съвета 92/40/ЕИО .

3.5.

Нюкясълска болест

Инструкция за борба с псевдочумата (нюкясълска болест} по птиците
(Д.В. бр. 87/ 29.09.1995. изм. бр.110 / 1995 г)

•

~ предпазване на страната от проникване и разпространение на псевдочумата по
птиците.

За

целта са

предвидени

мерките за

предпазване,

ограничаване

и

ликвидиране

на

велогенната и мезогенната форми на болестта.
Общо описание:

1.
вноса

Указани са мерките за предпазване на страната от внасяне на псевдочума по птиците,

и транзита на

птици, фуражи

и други

карантинни мерки,

предвидени

по

схема

от

Националната ветеринарномедицинска служба.
2. Подробно са описани профилактичните мерки /контрол на движението на mиците,
пазарите, фермите. Охрана и ветеринарни филтри. Имунопрофилактични мерки, предвидени по
схема от Н ВМС.

3. Предвидени са подробни мерки за ограничаване и ликвидиране за заболяването при
проникване в страната и административно- наказателни разпоредби.
Предприети админиоративни мерки до момеша. Инструкцията е издадена въз основа на
чл.35 от Закона за ветеринарното дело и е задължителна за длъжностните лица и гражданите .
Изпълнението й се осъществява с помощта на кметовете, Регионалните ветеринарномедицински

служби и собствениците на птици. Съдействие оказват и органите на МВР.
Инструкцията е съобразена с изискванията на ЕС, посочени в Директива 92/66/ЕЕС и
Директива 93/152/ЕЕС.
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3.6.Болести по рибите

Инструкция за минималните мерки за контрол на някои болести по рибите
НВМС не разполага с Инструкция за контрол на болестите по рибите и е необходимо да се
изготви такава, като се съобрази с изискванията на Директива 93/53/ЕИО.

•

Изготвен е проект за Инструкция за профилактика и борба с инфекциозната хемопоетична
некроза, която трябва да се актуализира с изискванията на Директива N 91/67/ЕЕС за здравните
условия за изнасяне на пазара на аквакултури. Директива 93/54 за изискванията на пазарна
реализация на продукти от аквакултури и Директива 93/53/ЕЕС, с която се въвеждат минимални
мерки на ЕС за контрол на някои заболявания по рибите.
Този документ предстои да бъде приет до м . декември 1998 г.
3.7.Други болести
Инструкция за борба с Везикулозна болест по свинете
Цели: Да установи основните мерки на някои болести по животните не обхванати от
общите правила
Документът ще дава основните мерки които трябва да се прилагат в случай на избухване на
заболяване и специфичните мерки които трябва да се вземат при това заболяване. Целта на
приложените мерки е да се ликвидира или предпази от гореспоменатата болест и биха имали
негативен ефект върху функционирането на вътрешния пазар, чрез вземане на
незабавни и
ефективни мерки щом се потвърди наличието на това заболяване : като незабавно клане на
заразените животни, почистване и дезинфекция на заразените стопанства, създаване на защитна и
наблюдавана зона.

•

3.8.Vведомление за болести
се регламентира от:

•

•

Закон за Ветеринарното gело. и от

Нареgба за общите мерки срещу заразните и паразитни болести по животните, изgаgена
3.7, 74, 22, 25, 28 и 35 от ЗВА, 1967

Въз основа на чл.

които са дадени в началото на т.З.

4.

Маркетинг на животинските продукти

4.1.Прясно месо

Пласментът на прясното месо се регулира от:

•

Нареgба N 12 за Ветеринарните изисквания към месоgобиВни и месопреработВателни
преgприятия

Цел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания към мястото за строеж,

изграждането и експлоатацията на кланици за свине, едър и дребен рогат добитък и предприятията
за преработка на добитото месо .

Общо описание: Наредбата съдържа 5 раздела. В тях са дадени изискванията при избиране
на място за строеж на предприятието и реда за одобряване и пускане в експлоатация на същото .

Посочени са общите ветеринарно санитарни и хигиенни изисквания към сградите и
оборудването на кланици и месопреработвателни предприятия. Определени са изискванията към
двора на предприятието, пътищата, водоснабдяването и канализацията. Поставено е изискване за
изграждане

на

пречиствателно

съоръжение

за

отпадните

води .

предприятието се изисква осигуряването на подходящо осветление,

За

всички

помещения

в

отопление и вентилационни

или климатични инсталации, съгласно приетите държавни норми.

Сградите и помещенията трябва да отговарят на определени изисквания по оmошение на
работното пространство, строителните материали, под, стени, таван, ъгли между стените и пода,
прозорци и врати.

Санитарният възел трябва да е изграден така, че да не позволява замърсяване на останалите
помещения и работния персонал.
Производствените помещения трябва да са разположени така, че да не се получи пресичане
на пътищата на живите животни

,

суровините и готовата продукция . Определени са изискванията

към технологичното оборудване, което влиза в контакт с хранителния продукт. Изброени са

необходимите помещения при изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия.
Посочени са изискванията за почистване, миене и дезинфекция на производствените помещения,
инвентара и технологичното оборудване. Поставени са изисквания към личната хигиена и
работното облекло на персонала, както и за перманентно обучение на персонала по проблемите
на технологията, хигиенните изисквания към производствения процес и личната хигиена.
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Изпълнението на

Наредбата се контролира от органите на ДВСК.

В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол.

Инструкция

N 7 за Ветеринарно-санитарния контрол на жиВотните за клане и Ветеринарно

санитарната експертиза на месото и месните проgукти

Цел:

Определя единни изисквания за контрол на животните за клане

и ветеринарно

санитарна експертиза на добитото от тях месо и месни продукти.

Общо описание: Посочени са видовете животни за клане и контрола върху тях преди из
пращането им в кланицата. Преди да бъдат отправени за предназначените предприятия, животните
се преглеждат от ветеринарен лекар и се маркират за идентификацията. Всяка партида животни и
птици се придружават от ветеринарни документи, удостоверяващи здравословното им състояние,
извършените

ваксинации

и

изследвания

и

епизоотичното

състояние

на

местата,

от

които

произхождат.

В кланицата животните се оставят на гладна диета и почивка. Едрият рогат добитък се
подлага на ветеринарен преглед и поголовно термометриране в деня на клането. Дребният рогат
добитък и свинете се термометрират по преценка на ветеринарния лекар. Резултатът се вписва в
дневник. Когато се установят болни или съмнително болни животни, те се колят в изолационна
кланица или в общата зала след клането на здравите животни. Посочва се при кои заболявания е
забранено клането на животни и как се постъпва с животните при установяването на различни
болести . На всички животни след клане се извършва ветеринарен преглед на месото и вътрешните
органи, като са посочени начините за извършването му. Работните места, където се извършва
прегледа трябва да бъдат добре осветени, да има стерилизатори, мивки с топла и студена вода,
сапун, кърпи и дезинфекционни разтвори .
Дадена

е

ветеринарно-санитарната

експертиза

и

хигиенна

преценка

на

месото

и

вътрешните органи при заразните и паразитни болести, при заболявания на отделни органи, общи
патологоанатомични изменения

и други.

Разглеждат се ветеринарно-санитарният преглед на

птиците, птичето месо и техните продукти. Всички птици, които постъпват за клане, се подлагат на

ветеринарен преглед. Заедно със здрави птици, не се допускат за клане болни със стомашно
чревни заболявания , изтощение, анемия , отичане на ставите, отичане на синусите на главата,
посиняване на кожата или подлежащи на принудително клане . Дадена е ветеринарно-санитарната

експертиза на птичето месо и органите при различни заболявания на птиците.
В инструкцията е разгледан ветеринарно-санитарният преглед и експертиза на питомни
зайци и дивеч и на добитото от тях месо. Посочен е също така и ветеринарно-санитарният контрол
и експертизата на охладено и замразено месо

и

дивеч,

ветеринарно-санитарният

и месни продукти от всички видове животни

контрол

върху

хладилните

транспортни

,

птици

средства

и

ветеринарносанитарния режим в хладилниците.

Описан е ветеринарносанитарния контрол и експертизата на

колбасни произведения ,

пушени месни продукти, месни консерви и топени хранителни мазнини. Посочени са случаите,

при които се изисква бактериологично изследване на месото, месните продукти, полуфабрикатите,
суровините и готовите месни произведения, както и обезвредяването на условно годни меса,
месни продукти, полуфабрикати и суровини. Дадени са местата и изискванията за подпечатването
на различните видове животни.

Изпълнението на

Наредбата се контролира от органите на ДВСК. В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол .

Наредбата ще бъде променена до м септември 1998 r.
4.2.Птиче месо

•

Нареgба N 4 за Ветеринарно санитарните изисквания на които трябВа
експортните птицекомбинати

ga

отгоВарят

Uел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания и норми при изграждането
на птицекланици в България.

Общо описание : В Наредбата са посочени ветеринарно санитарните и хигиенни изисквания
при избора на място при строеж на птицекланици в България, одобряване и пускане в екс
плоатация на нови

,

реконструирани и разширени птицекланици. Определени са

отстоянията на

предприятията от жилищни сгради и промишлени предприятия. Поставени са изисквания към

двора на предприятията, разположението на сградите в зависимост от географските и
метеорологичните условия, производствените помещения, оборудването и инвентара .
Определени са нормите за необходимото количество вода за едно денонощие, както и
качествените изисквания към нея. Проследен е целият технологичен процес

,

като са посочени

ветеринарно санитарните и хигиенни изисквания при отделните етапи за получаване на качествено

и безопасно за здравето на хората месо . Посочени са изискванията към миенето и дезинфекцията
на помещенията, инвентара и оборудването, към личната хигиена на персонала.
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В същата Наредба са включени като отделни раздели и изискванията към цеха за клане на
гъски и получаването на гъши черен дроб и цеха за клане на питомни зайци и обработване на
заешки трупове .

Контролът по изпълнението на
наредбата се извършва
от органите на ДВСК. В тези
предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол от официалните ветеринарни лекари.
Тази наредба предстои да бъде актуализирана до м. април 1998 г.

•

Норми за ПДК на Техногенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо описание: създаване на лимитирани пределнодопустими концентрации от техногенни
замърсители в животински продукти,

валидизиране на методи за тяхното определяне ,

критерии

при интерпретация на получените аналитични резултати, условията относно здравните изисквания

за пускането на пазара, както

и

регламентиране на Национална мониторингова програма и

условия за тестове за остатъчни вещества , извършвани в Република България
До момента такъв документ за страната няма и ще бъде съобразен изцяло със законодателството
на ЕС и ще е готов до .м . юни

1997

г.

Предприети административни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци

във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген .директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала на Ц/\ВСЕЕ
в rp.Pyce и гр.Бургас, операти_вните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина .

4 . 3 .Месни продукти

•

Нареgба

N

12

за

Ветеринарно-санитарните

изисквания

месопреработВателните преgприятия и различните БСС за Всички

към

месоgобиВната

и

BugoBe месни npog,vкmu

Цел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания към мястото за строеж,

изграждането и експлоатацията на кланици за свине, едър и дребен рогат добитък и предприятията
за преработка на добитото месо.
Общо описание : Наредбата съдържа 5 раздела . В тях са дадени изискванията при избиране
на място за строеж на предприятието и реда за одобряване и пускане в експлоатация на същото.
Посочени са общите ветеринарно санитарни и хигиенни изисквания към сградите и

оборудването на кланици и месопреработвателни предприятия. Определени са изискванията към
двора на предприятието, пътищата, водоснабдяването и канализацията . Поставено е изискване за
изграждане

на

пречиствателно

предприятието се

съоръжение

изисква осигуряването

за

отпадните

води .

За

всички

. помещения

в

на подходящо осветление , отопление и вентилационни

или климатични инсталации, съгласно приетите държавни норми .

Сградите и помещенията трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на
работното пространство, строителните материали, под, стени, таван, ъгли между стените и пода,
прозорци и врати . ·

Санитарният възел трябва да е изграден така, че да не позволява замърсяване на останалите
помещения и работния персонал .
Производствените помещения трябва да са разположени така, че да не се получи пресичане
на пътищата на живите животни

I

суровините и готовата продукция. Определени са изискванията

към технологичното оборудване, което влиза в контакт с хранителния продукт. Изброени са
необходимите помещения при изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия .
Посочени са изискванията за почистване, миене и дезинфекция на производствените помещения,
инвентара

и технологичното оборудване. Поставени са изисквания към личната хигиена и
работното облекло на персонала, както и за перманентно обучение на персонала по проблемите

на технологията, хигиенните изисквания към производствения процес и личната хигиена .

Изпълнението на

Наредбата се контролира от органите на ДВСК. В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол.
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•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно реrулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

създаване

:

на

лимитирани

техногенни замърсители в животински продукти ,

пределнодопустими

критерии при интерпретация на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

концентрации

и

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторингова

програма и условия за тестове за остатъчни вещества , извършвани в Република България
До момента такъв документ за страната
няма и ще бъде съобразен изцяло
законодателството на ЕС и ще е готов до .м . юни

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

1997

със

г.

Предприети административни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за

Национален

референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци

във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в гр.Русе и гр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина.

4.4.Месо на парчета

•

Норми за ПДК на Техногенни замърсители
Както са описани в

4. 3.

Инструкция относно произ6оgст6ото и проgажбата на мляно месо ( кайма)
Цел: Определя ветеринарно-санитарните и санитарни правила, които трябва да се спазват
при производството и продажбата на мляно месо .

•

Общо описание: Съдържа два раздела:
а/ при производствените предприятия и
6/ при търговските предприятия.
Мляно месо ( кайма) се произвежда само в
специализирани цехове за месопреработка . Те трябва
разрешителни от

комисия ,

съставена от органите

на

месокомбинати

да

окръжните

са

разполагащи със
снабдени със специални

санепид-станции

и

органите

на

ДВСК.

В раздел А от инструкцията се посочват изискванията на които трябва да отговарят цеховете
и съоръженията в тях, качеството на месото от което се прави каймата, видове опаковки за нея и

необходимите обозначения които се правят на нея: наименование на предприятието
производител, дата и час на производство, краен срок за продажба на мляното месо.
В

раздел

5

се

посочват

правилата

по

които

става

предаването

на мляното

месо

от

производителя на търговските предприятия и заведенията за обществено хранене.
Мляното месо се

продава в магазини за месо

и месни

произведения

предварително

одобрени от комисия в състав: представител на окръжния санепидстанция, ДВСК и ОНС . - Отдел
,,Търговия и изкупуване". Посочва се температурния режим за съхраняване на каймата.
Предприети административни мерки
по

Указа

за

създаване

на

Държавната

-

Нарушителите на настоящата инструкция се наказват

санитарна

инспекция

и

за

правата

на

санитарно

противоепидемичната служба по чл.10 от Указа за уреждане на вътрешната търговия и по чл.50 от
Правилника за организация на ветеринарното дело в България.
Изпълнението се осъществява от ХЕИ, ДВСК и ОНС - Отдел „Търговия и изкупуване".
Необходимо е създаването на нов документ,

който да отговаря

на

изискванията

на

Директива на Съвета 94/65/ЕС до м.април 1998 гад.
4.5 .Яйчени продукти

•

БАС 6106-73 Яйчен меланж, яйчен белтък и жълтък.
Цел:

Определят качествените

показатели

на

посочените

в тях технически

продукти

и

суровини.

Общо описание: Българските държавни стандарти съдържат следните . раздели:
Раздел 1.
Класификация
определя
продукта в зависимост от вида на животните ,
произхода, качеството и начин на получаване.
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Раздел

2 .

Качествени и производствени изисквания

-

определя хигиенните

и качествени

изисквания на продукта, обработване, хладилна обработка, цвят, мирис , форма, физика-химични
и микробиологични показатели .
Раздел 3. Правила за вземане на проби и методи за изследване на продуктите.
Описват се начините за вземане на проби и се посочват българските държавни стандарти в които
са дадени методите на изследване.

Раздел

продукта.

Опаковка и маркировка

4.

Дадени са изискванията за опаковка и маркировка на

-

Всяка опаковка трябва да има етикет сьс следните означения:

предприятието производител, дата на производство, вид на продукта,

наименование

качество,

тегло,

на

номер на

БДС и т . н .
Раздел

5

Съхранение, транспорт и документация. Определя изискванията за съхранение на

продукта, транспортирането му

и документацията, която придружава продукта

при транспорта и

реализацията.

Всички продукти се контролират от органите на ДВСК. След извършване на изискваните от
сьответния БДС изследвания се прави окачествяване на продукта. Всяка партида се придружава от
ветеринарномедицинско

свидетелство

за

произход

и

годност

на

продукта

и

експертен

лист

за

качеството .

•

Норми за ПДК на Техногенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

:

сьздаване

на

лимитирани

техноrенни замърсители в животински продукти,
критерии

при

интерпретация

на получените аналитични

изисквания за пускането на пазара, както

и

пределнодопустими

концентрации

резултати

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторинrова

програма и условия за тестове за остатъчни вещества , извършвани в Република България
До момента такъв документ за страната
няма и ще бъде сьобразен изцяло
законодателството на ЕС и ще е готов до . м. юни

от

валидизиране на методи за тяхното определяне ,

сьс

1997 r.

Предприети административни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна ; експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторинrов контрол на остатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлаrателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

И.Зпълнението ще бъде осьществено с помощта на новосьздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в

rp.Pyce и rp . Бyprac, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и

карантина.

4.6.Рибни продукти

•
•

Инструкция N 4 за борба със заболяванията по рибите и Ветеринарно-санитарен контрол
Върху рибата и рибните проgукти
Hapggбa относно необхоgимия минимум от хигиенни праВила, касаещи рибни проgукти,
произВежgани на борgа на различни плаВателни съgоВе
Цел- Да се определят мерките за борба сьс заболяванията по рибите и провеждането на

ветеринарносанитарни контрол върху рибата и рибните продукти.

Общо описание: Инструкцията разглежда въпросите за борба сьс заболяванията по рибите в
рибовъдните стопанства и обекти с рибовъдна дейност и въпросите за ветеринарносанитарни
контрол
върху рибата и рибните продукти, мидите, молюските, стриди, раците , други
студенокръвни, употребявани за храна на хората.
Организирането и провеждането на общите профилактични и на специалните ветеринарно противоепизоотични мероприятия по ликвидиране на заболяванията по рибите се извършва от

ветеринарни специалисти в организациите с рибовъдна дейност и системата на НВМС. Общите
ветеринарнопрофилактични мероприятия обхващат епизоотично проучване
на мястото и
водоизточниците , разположението на басейните, отстояние от населени места и други обекти и
условията на които трябва да отговарят рибовъдните стопанства и обекти . Тези условия обхващат
водния режим, качествата на водата, гъстотата на рибата, дезинфекция на басейните , карантинни
мерки, профилактично третиране на рибата и т.н.
Жива риба и охладен хайвер за развъжд.ане се изнасят и внасят само с разрешение на
държавен ветеринарен орган. Посочени са болестите по рибите при които рибовъдните
стопанства се поставят под карантина

,

както и мерките които се вземат при карантина.
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Върху рибата и рибните продукти, мидите, оридите, раците, охлювите, калмарите и други
оуденокръвни, които се употребяват за храна на хората се упражнява задължителен и поооянен
ветеринарно санитарен контрол и експертиза при улова, транспорта, съхранението , преработката
и продажбата им . При пренасянето им от едно населено мяоо до друго, тези продукти се
придружават от ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лио .

При уоановяване носителово но инфекциозни причинители у миди оириди, раци, и други
оудонкръвни, същите не се допускат за консумация . Забранява се ловът на миди и ориди за
консумация в райони, замърсени с канални води.

Дадени са условията за транспортиране на жива, охладена и замразена риба .
Предприятията за
оуденокръвни

преработка

подлежат

на

и

консервиране

поооянен

на

риба,

ветеринарно- санитарен

раци,

охлюви,

контрол.

миди

Не

се

и други

допускат

за

преработка и консервиране продукти с процеси на разваляне.
Горепосочените

продукти се продават в специални магазини

и отделения .

Посочени са

условията, на които трябва да отговарят тези магазини и отделения. Разглеждат се въпросите за

ветеринарно-санитарните изисквания за вноса износа на риба и оуденокръвни. В инорукцията се

разглеждат ветеринарно санитарните правила при прегледа на рибата и рибните продукти.
Обръща се внимание

на съооянието на мускулатурата, слузта на тялото, люспите, очите,
по отношение на изменение на цвят, мирис,

хрилните капачета, хрилете, вътрешните обвивки

консиоенция, паразити, настъпило разлагане и т . н .

Посочен е ветеринарно-санитарния преглед и експертиза на консервирана в кутии и други

херметични
инвазиране

опаковки
с

опасни

риба,
за

на

хората

оерилизирани
паразити,

рибни

както

и

консерви,

експертизата

изследване
и

на

хигиенната

рибата

за

преценка

на

мариновани рибни продукти и пушена и сушена риба.
Към инорукцията има три приложения :

1. Микробиологически норми и методи за преценка върху хигиенното съоояние на предприятията за месни, месораоителни и рибни консерви с методи за вземане и изследване на проби- .

2. Методи за паразитологични изследвания на рибата .
3. Етиопатогенеза и клинични признаци на някои по-важни заболявания по рибите .
Контролът по изпълнението на тази наредба се осъщеовява от органите на ДВСК .
Инорукция

N 4 ще бъде изменена до октомври 1997 гад ..

Наредбата ще е на документ, отговарящ на изисванията на ЕС до о ктомври 1998 годи на .

•

Норми за ПДК на Техногенни замърсители

Цел : опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

:

създаване

на

лимитирани

техногенни замърсители в животински продукти,
критерии при интерпретация

на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

момента

такъв документ

за

от

,

условията относно здравните

, извършвани в Република България

ораната

законодателовото на ЕС и ще е готов до .м . юни

концентрации

регламентиране на Национална мониторингова

програма и условия за теоове за ооатьчни вещеова

До

пределнодопуоими

валидизиране на методи за тяхното определяне,

1997

няма

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със

г.

Предприети админиоративни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленоо, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на ооатьци
във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в ораната;

Изпълнението

ще бъде осъщеовено с помощта на новосъздадени два филиала

на ЦЛВСЕЕ в

rp.Pyce и гр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина.

4.6.Молюски

•

Допълнение към Инструкция

N 4

за борба сьс заболяванията по рибите и Ветеринарно

санитарен контрол Върху рибата и рибните проgукти
Цел- Да се определят мерките за борба със заболяванията по рибите и провеждането на
ветеринарносанитарни контрол върху рибата и рибните продукти .
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Общо описание: Инсrрукцията разглежда въпросите за борба със заболяванията по рибите в
рибовъдните сrопанства и обекти с рибовъдна дейносr и ·въпросите за ветеринарносанитарни
контрол

върху

рибата

и

рибните

продукти,

мидите,

молюските,

сrриди,

раците

, други

студенокръвни , употребявани за храна на хората.
Организирането и провеждането на общите профилактични и на специалните ветеринарно противоепизоотични мероприятия по ликвидиране на заболяванията по рибите се извършва от
ветеринарни специалисrи в организациите с рибовъдна дейносr и сисrемата на НВМС. Общите
ветеринарнопрофилактични мероприятия обхващат епизоотично проучване
на мясrото и
водоизточниците , разположението на басейните, отсrояние от населени месrа и други обекти и
условията на които трябва да отговарят рибовъдн ите сrопансrва и обекти . Тези условия обхващат
водния режим, качесrвата на водата, rъсrотата на рибата, дезинфекция на басейните , карантинни
мерки, профилактич но третиране на рибата и т.н .
Жива риба и охладен хайвер за развъждане се изнасят и внасят само с разрешение на

държавен

ветеринарен

орган .

Посочени

сrопансrва се посrавят под карантина

,

са

болесrите

по

рибите

при

които

рибовъдните

както и мерките ко ито се вземат при карантина.

Върху рибата и рибните продукти, мидите, сrридите, раците, охлювите, калмарите и други
студенокръвни, които се употребяват за храна на хората се упражнява задължителен и посrоянен
ветеринарно санитарен контрол и експертиза при улова, транспорта, съхранението, преработката
и продажбата им . При пренасянето им от едно населено мясrо до друго, тези продукти се
придружават от ветеринарномедицинско свидетелсrво и експертен лисr .

При усrановяване носителсrво но инфекциозни прич инители у миди сrириди, раци, и други
студонкръвни, същите не се допускат за консумация. Забранява се ловът на миди и сrриди за
консумация в райони, замърсени с канални води .

Дадени са условията за транспортиране на жива, охладена и замразена риба.
Предприятията за
студенокръвни

преработка

подлежат

на

и

консервиране

посrоянен

на

риба,

ветеринарно-санитарен

раци,

охлюви,

контрол.

Не

миди
се

и други

допускат

за

преработка и консервиране продукти с процеси на разваляне .
Горепосочените

продукти се продават в специални магази н и и отделения .

Посочени са

условията, на които трябва да отговарят тези магазини и отделения . Разглеждат се въпросите за

ветеринарно-санитарните изисквания за вноса износа на риба и студенокръвни . В инпрукцията се
разглеждат ветеринарно санитарните правила при прегледа на рибата и рибните продукти .
Обръща се внимание на съсrоянието на мускулатурата, слузта на тялото, люспите, очите,
хрилните капачета, хрилете, вътрешните обвивки по отношение на изменение на цвят, мирис,
консисrенция , паразити, настъпило разлагане и т.н.

Посочен е ветеринарно-санитарния преглед и експертиза на консервирана в кутии и д руги

херметични
инвазиране

опаковки
с

опасни

риба,
за

на

хората

сrерилизирани
паразити,

рибни

както

и

консерви,

експертизата

изследване
и

на

хигиенната

рибата

за

пре ценка

на

маринован и рибни продукти и пушена и сушена риба .
Към инсrрукцията има три приложения:

1. Микробиологически норми и методи за преценка върху хигиенното съсrояние на предприятията за месни, месорасrителни и рибни консерви с методи за вземане и изследване на проби- .

2. Методи за паразитолоrични изследвания на рибата .
3. Етиопатоrенеза и клинични признаци на някои по-важни заболявания по рибите .
Контролът по изпълнението на тази наредба се осъщесrвява от органите на ДВСК.

Ще бъде изменена до октомври 1997 година.

•

Норми за ПДК на Техно rенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

:

създаване

на

лимитирани

техноrенни замърс ители в животински продукти,
критерии при интерпретация

на получените аналитични

изисквания за пускането на пазара, както

и

пределнодопусrими

концентраци и

резултати

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторинrова

програма и условия за тесrове за осrатъчни вещества , извършвани в Република България
До момента такъв документ за ораната
няма и ще бъде съобразен изцяло
законодателсrвото на ЕС и ще е готов до .м. юни

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

със

1997 r.

Предприети админисrративни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленосr, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за

Национален
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референтен центьр за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала на ЦЛВСЕЕ
в гр.Русе и гр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина .

4.7.Мляко и млечни продукти

•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо

описание

:

създаване

на

лимитирани

техногенни замърсители в животински продукти,
критерии при интерпретация

пределнодопустими

на получените аналитични резултати

изисквания за пускането на пазара, както

и

концентрации

,

условията относно здравните

регламентиране на Национална мониторингова

програма и условия за тестове за остатъчни вещества, извършвани в Република България
До момента такъв документ за страната
няма и ще бъде съобразен изцяло
законодателството на ЕС и ще е готов до .м. юни

от

валидизиране на методи за тяхното определяне,

1997

със

г.

Предприети административни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци

във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението

ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала

на ЦЛВСЕЕ в

rp.Pyce и гр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина.

•

Нареgба за изкупуване на суроВо мляко по качество на БАС за млечни проgукти

~а определи начина на изкупуване, окачествяване и заплащане на суровото краве и
овче мляко, добивани от държавни и частни фирми, кооперации и други производители .

Общо описание: Предмет на Наредбата е организацията на изкупуване, окачествяване и
заплащане на суровите млека. Фирмите, които се занимават с изкупуване и преработка на
млякото, организират изграждането, помържането и снабдяването на млекосъбирателни пунктове
с необходимата апаратура и реактиви. Приемането, предаването и окачествяването на суровото
мляко се извършва съгласно изискванията на БДС за съответния вид мляко и сключените договори .

Млекосъбирателните пунктове трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и да бъдат
оборудвани с необходимата апаратура за определяне на качествените показатели по БДС.
Производителите на мляко са длъжни да предлагат за изкупуване мляко от здрави животни.
В млекосъбирателния пункт партидите сурово мляко се изследват ежедневно по показателите:
масленост, плътност, киселинност, физическа чистота, температура на охлаждане и сух безмаслен
остатък.

Показателите

по

БДС рефракция,

редуктаза,

температура

на замръзване,

общ брой

микроорганизми, патогенни микроорганизми и съдържание на клетъчни елементи се изследват от

органите на ДВСК периодично на

15

дни. При възникнал спор при окачествяването на млякото

заинтересоватата страна има право да поиска неутрално изследване от ДВСК.

Изкупната цена на суровото мляко се определя свободно между производител и купувач по
взаимна договореност.

Органите на ДВСК осъществяват контрол по здравословното състояние на дойните животни

и хигиенното състояние на млекосъбирателните пунктове и санитарно здравните показатели на
млякото.

Този документ отговаря на изискванията на ЕС залегнали в Директива на Съвета 92/46/ЕИО
и няма да бъде променян.
4.8.Заешко месо и месо от дивеч от резерват

•

Инструкция

N 6 за Ветеринарно-санитарния контрол и експертиза на gиВеча и получените

от него месо и проgукти
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Uед: Да определи ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и експертизата на дивеч

при лова, обработката, сьхранението, транспорта и реализацията.
Общо описание:В инструкцията са дадени сезоните и сроковете за извършване на лова,
организиране, определянето на сьбирателни пунктове за извършване на първичната обработка на
обстреляния дивеч и мястото за ветеринарно-санитарен преглед и експертизата на месото, както и
изискванията към ловното оръжие.

Поставени

са

конкретни

изисквания

към

различните

видове космат и пернат дивеч при обработката на труповете след отстрела. Непосредствено след

отстрела, косматият дивеч се обезкръвява от ловеца чрез прерязване на големите шийни
кръвоносни съдове. Обезкръвените трупове се отнасят в събирателния пункт, където не по- късно
от 30 минути след обезкръвяването се извършва първичната им обработка - външно почистване,
изваждане на вътрешните органи и т.н.

Ветеринарно-санитарният преглед и експертизата на труповете и органите на обстреляния
дивеч

се

извършват

съгласно

изискванията,

предвидени

в

Инструкция

N7

за

ветеринарно

санитарния контрол на животните за клане.

При съмнение за заболяване на дивеча, ветеринарният лекар взима и изпраща проби за
бактериологично изследване. На обстреляните диви свине и мечки се извършва задължително
трихинелоскопиране на всеки труп.

При приемането на обстреляния дивеч в хладилниците,
съпровождащите
ветеринарно
санитарни документи,
проби
мезентериални лимфни възли за бактериологично изследване.

органите на ДВСК изискват
от вътрешните
органи
и

Труповете на едрия космат дивеч се охлаждат и съхраняват в окачено състояние,

на пернатия дивеч и зайците - в каси, поставени на стелажи или стифове.

Месото

а

се

счита

тези

за

охладено, когато температурата във вътрешността на мускулатурата е от О до 4°С , а замразено,
когато температурата във вътрешността на мускулатурата е не по-висока от -8°С.
Месото от дивеч се реализира в специализирани магазини.
Контролът по изпълнение на Инструкцията се осъществява от органите на ДВСК.

Ще бъде променена като·нов документ, съобразен с изискванията на Директива 91/49SЕИО
до м.

VI 1998.

Норми за ПАК на Техногенни замърсители
Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране забраната за употреба и насочване за

•

унищожение на замърсени продукти

Общо описание : създаване на лимитирани пределнодопустими концентрации от техноrенни
замърсители в животински

продукти ,

валидизиране на методи за тяхното определяне,

критерии

при интерпретация на получените аналитични резултати, условията относно здравните изисквания

за пускането на пазара, както

и

регламентиране на Национална мониторингова програма и

условия за тестове за остатъчни вещества

, извършвани в Република България

До момента такъв документ за страната
няма
законодателството на ЕС и ще е готов до .м. юни 1997 r.

и

ще

бъде

съобразен

изцяло

със

Предприети административни мерки до момента:

•

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено
Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за Национален
референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци
във фуражи, суровини и животински продукти;
Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген.директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението

ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала

на ЦЛВСЕЕ в

rp.Pyce и rр.Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина.

4.9.Дивечово месо

•

Норми за ПАК на Техногенни замърсители
Същия текст както при

•

Инструкция

N6

4.8.

за Ветеринарно-санитарния контрол и експертиза на gиВеча и получените

от него месо и проgукти

Цел: Да определи ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и експертизата на дивеч

при лова, обработката, съхранението, транспорта и реализацията.
Общо описание:В инструкцията са дадени сезоните и сроковете за извършване на лова,
организиране, определянето на събирателни пунктове за извършване на първичната обработка на
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обстреляния дивеч и мястото за ветеринарно-санитарен преглед и експертизата на месото , както и
изискванията към ловното оръжие . Поставени са конкретни изисквания към различните видове

космат и

пернат дивеч

отстрела,

косматият дивеч се

при обработката на труповете след отстрела.

обезкръвява

от ловеца чрез

Непосредствено

прерязване

на

големите

след

шийни

кръвоносни съдове . Обезкръвените трупове се отнасят в събирателния пункт, където не по- късно
от 30 минуги след обезкръвяването се извършва първичната им обработка - външно почистване,
изваждане на вътрешните органи и т.н .

Ветеринарно-санитарният преглед и експертизата на труповете и органите на обстреляния
дивеч

се

извършват

съгласно

изискванията,

предвидени

в

Инструкция

N 7 за ветеринарно

санитарния контрол на животните за клане .

При съмнение за заболяване на дивеча, ветеринарният лекар взима и изпраща проби за
бактериологично изследване . На обстреляните диви свине и мечки се извършва задължително
трихинелоскопиране на всеки труп .

При приемането на обстреляния дивеч в хладилниците,
съпровождащите ветеринарно санитарни документи,
проби
мезентериални лимфни възли за бактериологично изследване .

органите на ДВСК изискват
от вътрешните
органи
и

Труповете на едрия космат дивеч се охлаждат и съхраняват в окачено състояние,

на пернатия дивеч и зайците - в каси, поставени на стелажи или стифове .

Месото

а

се

тези

счита

за

охладено, когато температурата във вътрешността на мускулатурата е от О до 4°С , а замразено ,
когато температурата във вътрешността на мускулатурата е не по-висока от -8°С.
Месото от дивеч се реализира в специализирани магазини .

Контролът по изпълнение на Инструкцията се осъществява от органите на ДВСК .

Ще бъде променена като нов документ, съобразен с изискванията на Директива 91/495ЕИО
ДО м .

VI 1998.

4.1 О.Други
•
•
•
•
•
•
•
•

продукти

БДС585-72 Рого-копитни с.уроВини
БДС

11204-73 Вълна оВча кожухарска мокро стригана
1607-74 Кости жиВотински
БДС 884 -72 КръВ жиВотинска с.уроВа за технически цели
БДС

БДС584-72 Козина и ярина

БДС

1436-72 Косми жиВотински
БДС 3848-73 Наgбъбречни жлези от ЕРД и сВине за меgицински цели
БДС3142-73 Мазнини свински топени за технически цели
Цел: Определят качествените показатели на посочените в тях технически

проду кти

и

суровини.

Общо описание : Българските държавни стандарти съдържат следните раздели:
Раздел 1.
Класификация - определя
продукта в зависимост от вида на животните ,
произхода, качеството и начин на получаване.

Раздел

2.

Качествени и производствени изисквания

-

определя хигиенните

и качествени

изисквания на продукта, обработване, хладилна обработка, цвят, мирис , форма, физика-химични
и микробиологични показатели.
Раздел 3. Правила за вземане на проби и методи за изследване на продуктите.
Описват се начините за вземане на проби и се посочват българските държавни стандарти в които
са дадени методите на изследване .

Раздел

продукта.

4.

Опаковка и маркировка

-

Дадени са изискванията за опаковка и маркировка на

Всяка опаковка трябва да има етикет със следните означения:

предприятието производител, дата на производство, вид на продукта,

наименование

качество, тегло,

на

номер на

БДС и т . н.
Раздел

5

Съхранение, транспорт и документация. Определя изискванията за съхранение на

продукта, транспортирането му

и документацията, която придружава продукта

при транспорта и

реализацията .

Всички продукти се контролират от органите на ДВСК. След извършване на изискваните от
съответния БДС изследвания се прави окачествяване на продукта. Всяка партида се придружава от
ветеринарномедицинско

свидетелство

за

произход

и

годност

качеството.

БДС за трофеи предстои съставяне на нов документ

на

продукта

и

експертен

лист

за
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5.

Мерки. покриващи повече от един сектор

5 .1.Хормони
Създаване на нов документ

Цел_: Да не се допускат до пазара хранителни продукти с остатъци от някои субстанции,
имащи тиреостатично, естроrенно , андрогенно и гестагенно действие, които могат да бъдат опасни
за потребителя и които могат да засегнат качеството на месото.
Да регулира други
подобни
субстанции за терапевтично използване .
Описание на документа:

1. Определения на „месо'', ,,месни продукти", ,,животни от ферми" , ,,терапевтично
третиране" и „субстанции опасни за потребителя".
2. Да се осигури забрана на:
•даване по всякакъв начин на субстанции, имащо тиреостатично, естроrенно, андрогенно
или гестагенно действие на стокови животни

;

•пускане на пазара или клане на животни от ферми, или тяхното месо, третирано с някои

от горните субстанции.
3. Обработка на месо и пускане на пазара на месни продукти приготвени от такова месо
4.Използването на някои от по-горе описаните субстанции са разрешени за терапевтично
ползване само под ветеринарен контрол или под директен ветеринарен надзор .

Забрана на някои субстанции. имащи хормонално действие и на всички субстанции. имащи
тиреостатично действие

Цел : въвеждане на контролни и изпитвателни процедури:
Описание на документа:

•
Официални произволни проверки на субстанции ( отбелязани в документа) трябва да
се извършват по време на различни етапи на производство, преработка, съхранение и т.н.
•

Произволни

изследвания

във ферми,

където

има

съмнения

за

нарушения,

чрез

контрол и маркировка на животните от тези ферми

•
Изследвания на проби от кланиците при съмнения за нарушения, които
физическо изследване, проби от урина и изследване на трупове ( вкл. хистопатологично) .

вкл.

•
Пробите да се изпращат на официално одобрени лаборатории и се анализират в съответствие с процедурите формулирани от комисията на ЕС При позитивни проби да се обявяват в
ЕС.

•
За позитивни проби в стопанството на произход, обявяването и системата на
маркиране да предизвикват последващо разследване на източника на произход във фермата .
Клане на животни от стадото не се разрешава до падането концентрацията на на остатъчните
вещества под разрешените равнища.

•

Да

се

представят

годишни

доклади

на

Комисията

на

ЕС

за

изпълнителните

и

контролни мерки и за извършените анализи и разследвания .

В документа ще залегне и забрана за изполЗване на някои субстанции. имащи хормонално
действие за живи животни

.

.Цел: Да осъществи изпълнението на забраната на хормонални продукти и контрола на
тяхното терапевтично използване.

Описание:

•

Да създаде списък на ветеринарномедицинските продукти

I

които да бъдат одобрени

за терапевтично използване .

•
Да даде
подробностите, условията за използване и периодите за изтегляне от
обръщение на горните продукти и средствата за идентифициране на лекуваните животни.
•

Да се обезпечи ветеринарен контрол на тези терапевтични продукти и тяхното

използване.

• Новите продукти да бъдат одобрявани от
Република България .
•

Да се създаде регистър на

Комисията

за

лекарствени

предприятията, произвеждащи и търгуващи с

средства

в

продукти,

съдържащи непозволени субстанции, хронологично детайлизиране на получените количества и
тяхното използуване.

•
•

•

Забрана за търговията с животни, третирани с непозволени субстанции .

Контролни и изпитателни програми за остатъчни вещества да бъдат създадени в страната.

Норми за ПДК на Ветеринарни лекарстВени

cpegcmBa
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Цел: опазване здравето на хората и нормативно реrулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Създаване на нов документ.

Общо

оr~исание

ветеринарни

:

лекарствени

създаване
средства

на
в

лимитирани

животински

изисквания за пускането на пазара, както

и

пределнодопустими

продукти.,

условията

концентрации
относно

от

здравните

регламентиране на Национална мониторингова

програма и условия за тестване за остатъчни вещества

I

извършвани

в Република България,

определяне на карентни срокове.

•

Когато пробите покажат наличие на остатъчни вещества, надхвърлящи нивата ,установени от
законодателството, компетентните власти да бъдат информирани за идентифициране на
животното, фермата на произход и резултатите от изследването.

•

Да се докладва годишно на Комисията за изпълнение на плановете за изследване на остатъчни
вещества

контрол и критерии за gоказВане
Цели: Да възприеме общо решение относно контрола в България
остатъчни вещества в животни, отглеждани във ферми, месо и месни продукти

•

Memogu за

за наличието

на

Описание: валидизиране на методи за тяхното определяне, критерии при интерпретация на
получените аналитични резултати

•
•
•

Определения

„

официална проба", ,, одобрена лаборатория" и

„

остатъчни вещества"

Да се представят планове за : хормони, остатъци в субстанции от други групи
Съставянето на централен координиращ орган, отговорен за: изготвяне на планове
диниращите регионалните отдели са отговорни за за извършване

;

коор

на инспекция за остатъчни

вещества; сьбиране на резултатите от инспекциите и изпращане на резултатите в Комисията .
•Закон за Ветеринарното gело (Д.8.

N 96 от м. Xll.1967 г, изменен и допълнен през 1979 и

1992 г/
На

25

юли

1995 r.

сьс заповед на Министъра на земеделието

и хранителната промишленост

е създадена работна група, включваща специалисти от различни области на ветеринарното дело,
със задача да актуализира сегашния Закон за ветеринарното дело и подготви предложения за нов

закон, който да замести стария, отчитайки спецификата на местните условия, пазарната икономика
и действащото ветеринарно законодателство на Европейския съюз.

Работната група по изменение и допълнение на закона ползва ветеринарните закони на
Германия, Франция и Чехия, а сьщо така и ветеринарната законова уредба на ЕС.
Сегашният закон за ветеринарно дело обхваща в общи линии следните цели и задачи:

- организация на ветеринарното дело в страната;
- мерки за контрол на заразните и паразитни болести;
- мерки за ветеринарно санитарен контрол на хранителни продукти;
- съвременни мерки с органите на М- во на здравеопазването,

други

министерства,

ведомства и местната власт;

-

наказателни мерки.

В заключителния член на Закона се регламентира задължението на МЗХП да прилага Закона

посредством наредби и инструкции в рамките на постановките на основния ветеринарен закон.
В актуализирания Закон специалистите от работната група предвиждат да включат следните
по - важни изменения и допълнения, които ще засилят дейността на НВМС.

-

разширяване

на

законовия

статут

и

компетенции

на

НВМС

чрез

нейното

превръщане в интегрирана и финансово, административна и законово независима система;
- засилване на ролята на държавната нормативно правна уредба и контролните
функции на НВМС в сферата на:
а) контрола на заразните болести;

6) ветеринарносанитарния контрол на хранителните продукти;
в) граничния ветеринарен контрол и карантина;
г) опазване на околната среда;

д) вноса и производството на лекарствени средства.

- реrулиране правомощията и компетенциите на НВМС в случай на екстрени
ситуации, както и взаимодействието с други институции;

- реrулиране задълженията
преработка на животинска продукция;

на

собствениците

на

животни

и

предприятията

- реrулиране правата и задълженията на ветеринарните лекари на частна
- реrулиране функции ите на НВМС в сферата на контрола на зоонозите

практика;

за
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В изменения през

1992 r.

закон- за ветеринарното дело се позволи упражняването на частн а

ветеринарна практика .През 1993 г. беше приета Наредба за частната ветеринарна практика,
която подробно и точно определи условията и процедурите за упражняването й.
Необходимо е да се помисли за регламентиране на извършването на диагностични
изследвания, ваксинации и ветеринарно санитарен контрол на хранителните продукти от частно

практикуващите ветеринарни лекари. Трябва да бъде решен и въпросът относно признаването на
дипломите на страните от ЕС в България .
5.2.Остатьци

•

Норми за ЛАК на Техногенни замьрсители

Цел: опазване здравето на хората и нормативно регулиране

забраната за употреба и

насочване за унищожение на замърсени продукти

Общо
техногенни

описание

замърсители

създаване

:
в

пускането на пазара, както

животински

и

на

лимитирани

продукти,

пределнодопустими

условията

относно

концентрации

здравните

изисквания

от
за

регламентиране на Национална мониторингова програма и условия

за тестове за остатъчни вещества , извършвани в Република България
До момента такъв документ за страната няма и ще бъде съобразен изцяло със законодателството
на ЕС и ще е готов до . м. юни

1997 r.

Предприети административни мерки до момента:

•

Заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, с която е определено

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология за

Национален

референтен център за изпълнение на Програмата на ЕС за мониторингов контрол на остатъци

във фуражи, суровини и животински продукти;

•

Възлагателна

заповед

за

изпълнение

на

Програмата

от

Ген .директор

на

НВМС

до

поделенията в страната;

Изпълнението

ще бъде осъществено с помощта на новосъздадени два филиала

на Ц/\ВСЕЕ в

rp.Pyce и гр . Бургас, оперативните служби на ДВСК и граничните инспекции за контрол и
карантина .

•

Memogu за

контрол и критерии за gоказВане
Цели:Да възприеме общо решение относно контрола в България за наличието на остатъчни

вещества в животни, отглеждани във ферми, месо и месни продукти
Описание :

•

Определения

и дефиниции за : ,, официална проба ", ,, одобрена лаборатория" и

„

остатъчни

вещества",,, ниво на откриваемост" и др.

•
•

Да се представят планове за : хормони, остатъци в субстанции от други групи
Съставянето
координация

на
на

централен

координиращ

регионалните отдели

орган,

отговорен

отговорни за

за :

извършване

изготвяне
на

на

инспекция

за

планове

;

остатъчни

вещества; събиране на резултатите от инспекциите и изпращане на резултатите в НВМС.

•

Когато пробите покажат наличие на остатъчни вещества, надхвърлящи нивата, ,установени от
законодателството, компетентните власти да бъдат информирани за идентифициране на

животното, фермата на произход и резултатите от изследването.
5.4.Зоонози

•

Инструкция

N 0-10/10.02.1976 за борба сьс салмонелозите по селскостопанските жиВотни и

хора.

Цел: Определя общите мерки за профилактика на салмонелозите и специфичните мерки в
различни животновъдни обекти и предприятията за обработка на хранителни продукти, както и
противоепидемиологичните мероприятия при хората.

Общо описание: Инструкцията е разработена съвместно с органите на Министерство на
здравеопазването . В нея се разглеждат обектите за бактериологичен контрол, задачите на
здравните и ветеринарни органи по вземането на материали за изследване и местата в които се

извършват

диагностични

изследвания.

Министерство

на

здравеопазването,

Министерство

на

земеделието и хранителната промишленост одобряват методите за вземането на материали от

различни обекти, за тяхното изпращане и изследване.
Посочват се задълженията на ръководителите на животновъдни обекти при отглеждането и
изхранването на животни. Разглеждат се специфични профилактични и оздравителни мерки в
племенните и размножителни птицеферми и люпилните, свинекомплексите и свинефермите,
кравефермите, угоителните стопанства и други животновъдни обекти. Определят се мерки при
вноса, производството и преработката на животни, хранителни и технически животински продукти,
екарисажите, търговска мрежа и обществено хранене.
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За предпазване на хората от салмонелози в цитираните по- горе обекти се провеждат общи
санитарни мероприятия катоl

помържане на висока хигиена лечебнопрофилактичните и санитарно курортните
заведения, училища, интернати, детски заведения, заведения за обществено хранене, предприятия
и заведения на промишлеността и селското стопанство;

- провеждане на системни целогодишни дератизации и текущи дезинфекции и дезинсекции
в

хранителните,

комуналните

и

жилищни

сгради,

съгласно

указания

на

Министерство

на

здравеопазването;

- провеждане на системни клиникоепидемиологични наблюдения и бактериологично
изследване
по профилактични, епидемиологични, епизоотологични и санитарнохигиенни
показания на работниците в предприятията на промишлеността, селското стопанство и търговията .
При установяване на салмонелоза в селскостопанските животни

и

птици се

провежда

проучване и бактериологично изследване за разкриване източниците на зараза, пътищата и
факторите за проникване и разпространяване на салмонелозите и се разработва конкретен
оздравителен план .

Набелязани са съответни мероприятия за работа при откриване на болни от салмонелоза
хора и салмонелоносители .

Контрола по прилагането на тази инструкция се извьршва от органите на Министерство на
здравеопазването и ДВСК.

•

Инструкция N11 за клане по необхоgимост
Uел - Регламентира клането на животни и птици по необходимост, условията на клането,

хигиенната

преценка

и

преценката

на месото

в зависимост от

възрастта ,

вида

на

животните

и

птиците и охраненото им състояние, а също така за съхраняването, обезвредяване,
оползотворяването и транспорта на месото, субпродуктите и готовите продукти, получени от тях .
Общо описание -

Наредбата съдържа четири раздела .
В I раздел са посочени общи положения - кои животни подлежат на клане по необходимост
и къде се извьршва то . Необходимите документи за изпращането на животните и птиците за клане
по необходимост и месо от тях се приемат, настаняват и съхраняват в изолационни обори и отдели
и помещения и подлежат на задължителен ветеринарен преглед.

В раздел 11 са посочени изискванията на разположението, строежа
изолационните кланици, както и работното облекло на персонала в тях.

и

функциите

на

В чл.33 се посочва препаратите, с които се извьршва дезинфекция, а в чл.34 касае
обезвреждането на отпадъчните и оточните води от изолационните кланици .
В раздел 111 са разгледани изискванията към ветеринарно-санитарен преглед, експертиза,
съхраняване, обезвредяване и оползотворяване на месото и субпродуктите , добити от заклани по
необходимост животни птици.

В раздел IV са посочени
заключителните разпоредби.

наказателните

Предприети а.дминистративни

мерки

разпоредби

и заключителните

разпоредби

и

- Нарушителите на тази инструкция се наказват

съгласно Закона за ветеринарното дело, Правилника за ДВСК и Закона за административните
нарушения и наказания .

Изпълнението се осъществява от съответните ветеринарни органи на МЗХП .
5.6.Животински отпадъци

•

Инструкция

N 1 за Ветеринарно-санитарния контрол Върху ф,vражното брашно от

жиВотински произхоg

Uели: Брашната от животински произход - месокостни, рибни, кръвни и други
произвеждани в екарисажи или внасяни от чужбина предназначени за храна на селскостопанските
животни, птици, риби и други се поставят под непрекъснат ветеринарно-санитарен контрол.

Общо описание. Съдържа 19 точки в които се посочва начин на вземане на средна проба и
методи за изследване и съставянето на пробен акт.
Посочват се и местата където трябва да се извьрши анализа на пробите.
До получаване на резултатите от изследванията, партидата се поставя под възбрана на ДВСК.
Забранява се вносът на фуражни брашна от животински произход не претърпели термична
обработка.
Предприети административни мерки: За неспазване и неизпълнение на тези изисквания,
органите на ДВСК налагат санкции на нарушителите съгласно Закона за ветеринарното дело,

Правилника за ДВСК и Закона за административните нарушения и наказания.
Изпълнението се осъществява от органите на ДВСК.
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Инсrрукция

Посrоянната

се

N 1

комисия

допълва

на СИВ

по

от

Приложение

селско

към

20

сrопансrво :

протокола

на

31

заседание

на

Единни методи за микробиологично

изследване и оценка на месното 11 косrното и рибното брашно от водни животни предназначено за

.

изхранване на животни .

То включва вземане на проби за изследване и методи за микробиологично изследване.
Изпратените в лабораториите средни проби се изследват за :
- общ брой на микробни тела

- наличие на салмонела
- патогенни за животните анаеробни бактерии
- токсични гъби
- причинител на антракса
Предсrои изменението и до м.юни 1998 гад.

6.

ВНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВКА
Тъй като ще има пограничен контрол между Съюза и асоциираните сrрани до приемането
им, изискванията за търговия с трети сrрани могат да не се считат от най-висока важносr при
сближаването на законодателството по време на

I

етап . Независимо от това, съществуването на

ефективни мерки за контрол на вноса продължава да е същесrвено за избягване на проблеми с
месrната продукция и износа .

6.1.Едър рогат добитък, овце, прасета, прясно месо и месни продукти

•

Нареgба

N

12

за

Ве_теринарно-санитарните

изисквания

към

месоgобиВните

и

месопреработВателните преgприятия
Цел : Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания към мясrото за сrро еж,

изграждането и експлоатацията на кланици за свине, едър и дребен рогат добитък и предприятията
за преработка на добитото месо .
Общо описание: Наредбата съдържа 5 раздела. В тях са дадени изискванията при избиране
на мясrо за сrроеж на предприятието и реда за одобряване и пускане в експлоатация на същото .
Посочени са общите ветеринарно санитарни и хигиенни изисквания към сградите и
оборудването на кланици и месопреработвателни предприятия. Определени са изискванията към
двора на предприятието, пътищата, водоснабдяването и канализацията . Посrавено е изискване за
изграждане

на

пречисrвателно

предприятието се

съоръжение

изисква осигуряването

за

отпадните

води.

За

всички

помещения

в

на подходящо осветление, отопление и вентилационни

или климатични инсrалации, съгласно приетите държавни норми .

Сградите и помещенията трябва да отговарят на определени изисквания

по отношение на

работното просrрансrво, сrроителните материали, под, сrени, таван, ъгли между сrените и пода,
прозорци и врати.

Санитарният възел трябва да е изграден така, че да не позволява замърсява.не на осrаналите
помещения и работния персонал.
Производсrвените помещения трябва да са разположени така, че да не се получи пресичане
на пътищата на живите животни, суровините и готовата продукция . Определени са изискванията

към технологичното оборудване, което влиза в контакт с хранителния продукт. Изброени са
необходимите помещения при изграждането на кланици и месопреработвателни предприятия .
Посочени са изискванията за почисrване, миене и дезинфекция на производсrвените помещения,
инвентара и технологичното оборудване . Посrавени са изисквания към личната хигиена и

работното облекло на персонала, както и за перманентно обучение на персонала по проблемите
на технологията, хигиенните изисквания към производсrвения процес и личната хигиена.

Изпълнението на

Наредбата се контролира от органите на ДВСК. В гореспоменатите

предприятия се упражнява ежедневен и посrоянен контрол.

6.2.Еднокопитни

•

Изисквания за Внос на коне за разплоg В България м. феВруари

1996 -

утВърgени от

ген.gиректор на НВМС

Цели: Опазване сrраната от проникване и разпросrранение на заразни и паразитни болесrи
по конете и зоонози по хората.
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Общо описание: Ветеринарномедицинските изисквания за внос на коне за разплод в
България

определят

условията

ветеринарната документация

,

гаранциите които се изискват от

държавната ветеринарна служба, от посочените заразни и паразитни болеои за предназначените
за износ животни .

До края на 1995 rод. ветеринарномедицинските изисквания за внос на коне, бяха
съобразени със специфичните условия на ораната ни, а през м.февруари 1996 r.
ветеринарномедицинските изисквания бяха съобразени с тези на ЕС, утвърдени от Генералния
директор и не подлежат на промяна.

6.3.Домашни птици и яйца за инкубатори

•

Ветеринарно-меgицински

изиск8ания за

Внос на

еgноgнеВни

пилета,

патета

и

гъски.

поgрастВащи птици и разплоgни яйца за изхоgни прароgителски, роgителски и стокови
ферми м. март 1996 г. VтВърgена от ген.gиректор на НВМС
Цели: Да предпази ораната от внос и разпрооранение на заразни и паразитни болеои от
вида.

Общо описание: Ветеринарно-медицинските изисквания за внос на_еднодневни пилета,
патета и rъски, подраоващи mици и разплодни яйца за изходни прародителски, родителски и

стокови ферми в България изисква всяка партида да се придружава с Ветеринарен сертификат за
произход и здравословно съоояние, издаден от държавен ветеринарен лекар, удоооверяващ че

внесеният разплоден материал произхожда от оопанова,
изискванията),

в

които

не

са уоановени

цитираните

в

райони

нея

и срокове

конкретни

( посочени в

заразни

и

паразитни

заболявания по вида.
Във
относно

ветеринарномедицинските

определени

условия

към

изисквания

карантинните

са

отразени

помещения,

задълженията

наоаняването

и

и

към

купувача,

отглеждането

на

осъвременени

и

внесените пилето по време на карантинния период.

През

м.март

1993

rод.

ветеринарномедицинските

изисквания

са

съобразени с изискванията на ЕС, утвърдени са от Генерелния директор на НВМС и не подлежат
на промяна.

•

БАС

1211-74 яйца

Цел:

кокоши за разплоg

Определят качеовените

показатели

на

посочените

в тях технически

продукти

и

суровини .

Общо описание: Българските държавни оандарти съдържат следните раздели:
Раздел 1.
Класификация - определя
продукта в зависимоо от вида на животните,
произхода, качеавото и начин на получаване.

Раздел

2 .

Качеовени и производавени изисквания

-

определя хигиенните

и качеовени

изисквания на продукта, обработване, хладилна обработка, цвят, мирис , форма, физика-химични
и микробиологични показатели.
Раздел 3. Правила за вземане на проби и методи за изследване на продуктите.
Описват се начините за вземане на проби и се посочват българските държавни оандарти в които
са дадени методите на изследване.

Раздел · 4. Опаковка и маркировка

продукта .

-

Дадени са изискванията за опаковка и маркировка на

Всяка опаковка трябва да има етикет със следните означения:

предприятието производител, дата на производаво,

вид на продукта,

наименование

качеово, тегло,

номер

на
на

БАС и т.н .
Раздел

5

Съхранение, транспорт и документация. Определя изискванията за съхранение на

продукта, транспортирането му

и документацията, която придружава продукта

при транспорта и

реализацията.

Всички продукти се контролират от органите на ДВСК. След извършване на изискваните от
съответния БАС изследвания се прави окачеовяване на продукта. Всяка партида се придружава от
ветеринарномедицинско

свидетелово

за

произход

и

rодноо

на

продукта

и

експертен

лио

за

качеовото.

6.4.Други живи животни

•

Нареgба

N 35/12.12.1995

за Ветеринарно-меgицинските изиск8ания и контрол на мъжките

животни за разплоg и семенният им материал (А.В. 111 /22.12.1995
Наредбата формулира ветеринарномедицинските изисквания и контрол на мъжките
разплодници /бици, биволски бици, нерези, кочове, пръчове, и жребци/ и семенен материал от тях
произхождащ от Р.Бълrария и от внос.
Цели:
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Да намали риска за пренасяне и разпространение на полови инфекции и заразни
заболявания, какrо и да се гарантира използването на качествен семенен материал.

1. В общата си част определя методиката за регламентиране на мъжките разплодници
в страната за спермопродуценти или за естествено покриване .

2. До преглед от комисията се допускат регистрирани мъжки животни снабдени със
здравни ветеринарномедицински книжки с нанесени в тях резултати от биологичното и
микробиологично изследване на спермата им и извършените ваксинации и изследвания за заразни
заболявания по списъка по чл.8 а от ЗВД. На одобрените разплодници се издава разрешение за
ползване през годината, а неразрешените се кастрират.

За

3.
регламентирани

изкуствено

изисквания,

осеменяване

контролиран

от

се

из ползва

държавен

семенен

ветеринарен

материал
лекар

чрез

отговарящ
изследвания

на
в

държавни ветеринарномедицински лаборатории и придружен с ветеринарномедицински
сертификат за годност.
4. Негодния за осеменяване семенен материал /сперма/ се бракува с протокол от
държавен ветеринарен лекар и представител на НССРЖ.

5. Семенен материал от внос придружен от ветеринарномедицински сертификат
съобразно договореностите на страните и спазване на Наредба N 1 за „Граничен контрол и
карантина" се използва за изкуствено осеменяване на животни след биологично
и
микробиологично изследване на проби от него и документиран със сертификат за годност.
Ветеринарномедицински изисквания към видовете разплодници и спермата им:

6. Биците /говежди и биволски/ да са показали отрицателни резултати от извършените
два пъти годишно изследвания за туберкулоза, паратуберкулоза, ензоотична говежда левкоза,

бруцелоза, кампилобакrериоза, трихомоноза, инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест, и
парвовироза, а семенният им материал да отговаря на регламентираните биологични и
микробиологични показатели. Вносните бици се карантинират за 35 дни, като успоредно с
изследванията за заразни и паразитни заболявания се вземат два еякулата от всеки бик през
интервал от 3-4 дни за биологично и микробиологично изследване.

7.

Нерезите да произхождат от стопанства

които са показали отрицателни резултати

при изследванията за бруцелоза, туберкулоза, лептоспироза и при проведени задължителните
годишни мероприятия по списъка за болестите по чл.8аа от ЗВД . Семенния им материал да
отговаря на регламентираните показатели .

Нерезите от внос придружени със здравен ветеринарномедицински сертификат
съобразно договореностите на страните се карантинират и успоредно с изследванията за заразни и
паразитни заболявания се взема по един еякулат седмично за биологично и микробиологично
изследване.

8.

Кочовете и пръчовете се използват като разплодници ако са показали отрицателни

резултати при изследванията за бруцелоза, заразен епидидимит, Меди-Висна, проведени годишни
мероприятия по заразните и паразитни заболявания по чл.8а от ЗВД, без възпалителни заболявания
на

половите

органи

и

ако

семенния

им

материал

отговаря

на

регламентираните

показатели.

/биологични и микробиологични/.

9. Жребците се използват за разплодници ако произхождат от райони в които не са
установени заболяванията:
а/ през последните 3 години: африканска чума, и заразен метрит по кобилите.
6/ през последните 12 месеца: сап, инфекциозна анемия, инфекциозен
енцефаломиелит, ензоотичен лимфаденит, дурин, вирусен артрит, антракс, шарка и грип по
конете, ринопневмонит, мит и салмонелозен аборт.
в/ да са показали отрицателен резултат при изследванията за : сап, дурин, заразен
метрит, инфекциозна анемия, ринопневмонит, грип по конете и спермата получена от тях да
отговаря на регламентираните биологични и микробиологични показатели.
Жребците от внос придружени със здравен ветеринарен сертификат съобразно
договореностите на страните се карантинират и подлагат на изследвания за заразни и паразитни

заболявания и качество на семенния им материал.

6.5. Ембриони
Нареgба N 35/12.12.1995 за Ветеринарно-меgицинските изисквания и контрол на мъжките
жиВотни за разплоg и семенният им материал (А.В. 111122.12.1995) ще бъде допълнена за
ембриони с
.шл;_Да намали риска от разпространение на болести по животните чрез хармонизиране на
правилата за търговия в Общността и внос на говежди ембриони от трети страни.
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1. Да дефинира здравословното съсюяние на животните, за търговията със свежи и
замразени ембриони от домашни говеда.
2. Ще включва определинията:"ембрион","група по събиране на говежди ембриони " ,,група
за производство на ембриони", ,, група ветеринарни лекари " и др.
3. Търговията с ембриони е ограничена съобразно състоянието отнасящо се до здравния
статус на заченалия донор, събиране, обработка и съхранение .
4. Система за одобряване на група по събиране/производство на ембриони. и ще се изисква
да списък на одобрените групи в съответствие изискванията на ЕС.
5 Ембрионите трябва да се придружават по време на транспортирането им от здравен
сертификат.
6.Условия:

- за одобрение и специфичен надзор на групата за събиране/производство на ембрионите ;
- за събиране, обработка , съхранение и транспорт на ембриони от одобрената група за
събиране/производство ( повече или по-малко,
съгласно международните стандарти);
- донорите да са от : .
§ стада официално свободни от туберкулоза, официално свободни от бруцелоза, свободни
от ЕВL ( или да няма клинични случаи в рамките на три години), без клинични признаци на IВL ( IPV
за една година)

§ в деня на събиране на ембрионите - стопанствата да не са под ветеринарна забрана или
карантина

- крави без клинични признаци на заболявания;

§ условия за донори на яйцеклетки да отговарят на същите условия плюс условия за кланици.

7. Защитни и карантинни мерки.
8. Проверки на място от ветеринарни

експерти.
Това допълнение към наредбата ще бъде направена дом . ноември

1996 г. -

6.6.Сперма на едър рогат добитьк и

6.7.

Сперма на прасета

Се регламентират от:

•

Нареgба N 35/12.12.1995 за Ветеринарно-меgицинските изисквания и контрол на мъжките

жиВотни за разплоg и семенният им материал (А.В. 111(22.12.1995)
е издадена на основание чл.35 от ЗВД и публикувана в ДВ N 111 от декември 1995 г .
Наредбата формулира ветеринарномедицинските изисквания и контрол на мъжките
разплодници /бици, биволски бици, нерези, кочове, пръчове, и жребци/ и семенен материал от тях
произхождащ от Р . Бълrария и от внос.

Цели: Да намали риска за пренасяне и разпространение на полови инфекции и заразни
заболявания, както и да се гарантира използването на качествен семенен материал.
Общо описание:
1. В общата си част определя методиката за регламентиране на мъжките разплодници в
страната за спермопродуценти или за естествено покриване.

2. До преглед от комисията се допускат регистрирани мъжки животни снабдени със здравни
ветеринарномедицински книжки с нанесени в тях резултати от биологичното и микробиологично
изследване на спермата им и извършените ваксинации и изследвания за заразни заболявания по
списъка по чл.8 а от ЗВД. На одобрените разплодници се издава разрешение за ползване през
годината, а неразрешените се кастрират .

3.

За изкуствено осеменяване се използва семенен материал отговарящ на регламентирани

изисквания,

контролиран от държавен ветеринарен лекар чрез

изследвания

в държавни

ветери

нарномедицински лаборатории и придружен с ветеринарномедицински сертификат за годност.
4. Негодния за осеменяване семенен материал /сперма/ се бракува с протокол от държавен
ветеринарен лекар и представител на НССРЖ.

5. Семенен материал от внос придружен от ветеринарномедицински сертификат съобразно
N 1 за „Граничен контрол и карантина" се

договореностите на страните и спазване на Наредба

използва за изкуствено осеменяване на животни след биологично и микробиологично изследване

на проби от него и документиран със сертификат за годност.
Ветеринарномедицински изисквания към видовете разплодници и спермата им

6. Биците /говежди и биволски/ да са показали отрицателни резултати от извършените два
пъти

годишно

изследвания за туберкулоза, паратуберкулоза, ензоотична говежда левкоза,
бруцелоза, кампилобактериоза, трихомоноза, инфекциозен ринотрахеит, мукозна болест, и
парвовироза, а семенният им материал да отговаря на регламентираните биологични и
микробиологични показатели . Вносните бици се карантинират за 35 дни, като успоредно с
изследванията за заразни и паразитни заболявания се вземат два еякулата от всеки бик през
интервал от 3-4 дни за биологично и микробиологично изследване.
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7.

Нерезите да произхождат от стопанства

които са показали отрицателни резултати при

изследванията за бруцелоза, туберкулоза, лептоспироза и при проведени задължителните годишни
мероприятия по списька за болестите по чл.8аа от ЗВД . Семенния им материал да отговаря на
регламентираните показатели .

Нерезите от внос придружени със здравен ветеринарномедицински сертификат съобразно
договореностите на страните се карантинират и успоредно с изследванията за заразни и паразитни

заболявания се взема по един еякулат седмично за биологично и микробиологично изследване .

8.

Кочовете

и

пръчовете се

използват като

разплодници ако са показали

отрицателни

резултати при изследванията за бруцелоза, заразен епидидимит, Меди-Висна, проведени годишни
мероприятия по заразните и паразитни заболявания по чл. 8а от ЗВД, без възпалителни заболявания
на

половите

органи

и

ако

семенния

им

материал

отговаря

на

регламентираните

показатели .

/биологични и микробиологични/ .

9. Жребците се използват за разплодници ако произхождат от райони в които не са
установени заболяванията :
а/ през последните 3 години : африканска чума, и заразен метрит по кобилите.
6/ през последните 12 месеца : сап, инфекциозна анемия, инфекциозен
енцефаломиелит, ензоотичен лимфаденит, дурин, вирусен артрит, антракс, шарка и грип по
конете, ринопневмонит, мит и салмонелозен аборт.
в/ да са показали отрицателен резултат при изследванията за: сап, дурин , заразен
метрит, и нфекциозна анемия , ринопневмонит, грип по конете и спермата получена от тях да
отговаря на регламентираните биологични и микробиологични показатели.
Жребците от внос придружени сьс здравен ветеринарен сертификат съобразно
договореностите на страните се карантинират и подлагат на изследвания за заразни и

паразитни

заболявания и качество на семенния им материал.
6.8.Птиче месо

•

Инструкция N 4 за Ветеринарно-санитарни изисквания, на които трябВа
експортните птицекомбинати

ga

отгоВарят

Цел: Да се определят единни ветеринарно санитарни изисквания и норми при изграждането
на птицекланици в България.

при

Общо описание: В Наредбата са посочени ветеринарно санитарните и хигиенни изисквания
избора на място при строеж на птицекланици в България, одобряване и пускане в

експлоатация на нови

,

реконструирани и разширени птицекланици .

Определени

отстоянията на предприятията от жилищни сгради и промишлени предприятия.
изисквания

географските

към

двора

на

предприятията ,

и метеорологичните

условия,

разположението

на

производствените

сградите

помещения ,

в

са

Поставени са
зависимост

оборудването

от

и

инвентара.

Определени са нормите за необходимото количество вода за едно денонощие, както и ка
чествените изисквания към нея. Проследен е целият технологичен процес

,

като са посочени ве

теринарно санитарните и хигиенни изисквания при отделните етапи за получаване на качествено и

безопасно за здравето на хората месо. Посочени са изискванията към миенето и дезинфекцията на
помещенията, инвентара и оборудването, към личната хигиена на персонала.
В същата Наредба са включени като отделни раздели и изискванията към цеха за клане на
гъски и получаването на гъши черен дроб и цеха за клане на питомни зайци и обработване на
заешки трупове .

Контролът по изпълнението на
наредбата се извършва
от · органите на ДВСК. В тези
предприятия се упражнява ежедневен и постоянен контрол от официалните ветеринарни лекари.
Тази наредба предстои да бъде актуализирана до м. април 1998 г.
6.9.Рибни продукти

•

Инструкция

N4

за риба и рибни проgукти за Ветеринарно-санитарен контрол Върху риба и

рибни проgукти

~ - Да се определят мерките за борба сьс заболяванията по рибите и провеждането на
ветеринарносанитарни контрол върху рибата и рибните продукти.
Общо описание: Инструкцията разглежда въпросите за борба сьс заболяванията по рибите в
рибовъдните стопантва и обекти с рибовъдна дейност и въпросите за ветеринарносанитарни
контрол
върху рибата и рибните продукти, мидите, молюските, стриди, раците , други
студенокръвни, употребявани за храна на хората.
Организирането и провеждането на общите профилактични и на специалните ветеринарно противоепизоотични мероприятия по ликвидиране на заболяванията по рибите се извършва от
ветеринарни специалисти в организациите с рибовъдна дейност и системата на НВМС. Общите
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ветеринарнопрофилактични мероприятия обхващат епизоотично проучване
на мястото и
водоизточниците , разположението на басейните, отстояние от населени места и други обекти и
условията на които трябва да отговарят рибовъдните стопанства и обекти. Тези условия обхващат
водния режим , качествата на водата, гъстотата на рибата, дезинфекция на басейните, карантинни
мерки, профилактично третиране на рибата и т. н .
Жива риба и охладен хайвер за развъждане се изнасят и внасят само с разрешение на
държавен ветеринарен орган. Посочени са болестите по рибите при които рибовъдните
стопанства се поставят под карантина

,

както и мерките които се вземат при карантина.

Върху рибата и рибните продукти, мидите, стридите, раците, охлювите, калмарите и други
студенокръвни, които се употребяват за храна на хората се упражнява задължителен и постоянен
ветеринарно санитарен контрол и експертиза при улова, транспорта, съхранението , преработката
и продажбата им . При пренасянето им от едно населено място до друго, тези продукти се
придружават от ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист .

При установяване носителство но инфекциозни причинители

у миди стириди, раци, и дру ги

студонкръвни, същите не се допускат за консумация . Забранява се ловът на миди и стриди за
консумация в райони, замърсени с канални води .

Дадени са условията за транспортиране на жива, охладена и замразена риба.

Предприятията за
студенокръвни

преработка

подлежат

на

и

консервиране

постоянен

на

риба,

ветеринарно-санитарен

раци,

охлюви,

контрол.

Не

миди
се

и други

допускат

за

преработка и консервиране продукти с процеси на разваляне.
Горепосочените

продукти се

продават в специални магазини

и отделения.

Посочени са

условията, на които трябва да отговарят тези магазини и отделения . Разглеждат се въпросите за
ветеринарно-санитарните изисквания за вноса износа на риба и студенокръвни . В инструкцията се
разглеждат ветеринарно санитарните правила при прегледа на рибата и рибните продукти .
Обръща се внимание на състоянието на мускулатурата, слузта на тялото, люспите, очите,
хрилните капачета, хрилете , вътрешните обвивки по отношение на изменение на цвят, мирис,
консистенция , паразити, настъпило разлагане и т.н.

Посочен е ветеринарно-санитарния преглед и експертиза на консервирана в кутии и други
херметични опаковки риба, на стерилизирани рибни консерви, изследване на рибата за
инвазиране

с

опасни

за

хората

паразити,

както

и

експертизата

и

хигиенната

преценка

на

1. Микробиологически норми и методи за преценка върху хигиенното състояние

на

мариновани рибни продукти и пушена и сушена риба .
Към инструкцията има три приложения:

предприятията за месни, месорастителни и рибни консерви с методи за вземане и изследване на
проби- .

2. Методи за паразитологични изследвания на рибата.
3. Етиопатоrенеза и клинични признаци на някои по-важни заболявания по рибите .
Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от органите на ДВСК.

Ще бъде изменена до октомври 1997 година .

6.1 О.Молюски

•

Допълнение към Инструкция

N4 за риба и рибни проgукти за Ветеринарно-санитарен
контрол Върху риба и рибни проgукти
Същия текст както при 6.1О . с допълнения които ще бъдат направени до м . октомври 1997

година.

6.11.Мляко и млечни произведения

•

Нареgба за изкупуВане на суроВото мляко по качество на БДС за млечни продукти
~а определи начина на изкупуване, окачествяване и заплащане на суровото краве и

овче мляко, добивани от държавни и частни фирми, кооперации и други производители.

Общо описание: Предмет на Наредбата е организацията на изкупуване, окачествяване и
заплащане на суровите млека . Фирмите, които се занимават с изкупуване и преработка на
млякото, организират изграждането, помържането и снабдяването на млекосъбирателни пунктове
с необходимата апаратура и реактиви. Приемането, предаването и окачествяването на суровото
мляко се извършва съгласно изискванията на БДС за съответния вид мляко и сключените договори .

Млекосъбирателните пунктове трябва да отговарят на санитарнохиrиенните изисквания и да бъдат
оборудвани с необходимата апаратура за определяне на качествените показатели по БДС.
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Производителите на мляко са длъжни да предлагат за изкупуване мляко от здрави животни .

В млекосъбирателния пункт партидите сурово мляко се изследват ежедневно по показателите:

масленост, плътност, киселинност, физическа чистота, температура на охлаждане и сух безмаслен
остатък.

Показателите по БДС рефракция, редуктаза, температура на замръзване, общ брой
микроорганизми, патогенни микроорганизми и съдържание на клетъчни елементи се изследват от

органите на ДВСК периодично на

15

дни. При възникнал спор при окачествяването на млякото

заинтересованата страна има право да поиска неутрално изследване от ДВСК.

Изкупната цена на суровото мляко се определя свободно между производител и купувач по
взаимна договореност.

Органите на ДВСК осъществяват контрол по здравословното състояние на дойните животни

и хигиенното състояние на млекосъбирателните пунктове и санитарно здравните показатели на
млякото.

Този документ отговаря на изискванията на ЕС и няма да бъде променян.
6.12.Други продукти

•

Нареgба за борба с трихинелозата и трихинелозните заболявания

/Министерство на Народното здраве и социалните грижи и Министерство на селскостопанското

производство/
Цел

-

Засилване

на

цялостната

организация

по

ветеринарно-санитарния

надзор

върху

клането на свине, свинско месо и месни продукти в обществения и частен сектор и издирването на
трихинелозни заболявания и предприемане на мерки за тяхното ограничаване .
Общо описание - Клането на свине за обществена консумация се извършва само в
регламентирани кланици, а клането на свине за лична употреба извън кланиците под надзор на
местните ветеринарни органи .

Месото на закланите свине и на убити диви свине и мечки се подлага на ветеринарно
санитарен преглед, експертиза и задължително трихинелоскопиране.

По преценка на органите на ветеринарно-санитарния надзор на трихинелоскопиране се
подлагат и месни произведения.

Абсолютно

се

забранява

продажбата,

подаряването,

приемането

и

преработката

на

Труповете на свине, котки, кучета и др.животни, носители и разпространители
трихинелозата се обезвредяват в екарисажите или се унищожават, чрез изгаряне или заравяне.

на

непрегледано и нетрихинелоскопирано свинско месо .

Предприети административни мерки

-

Органите на МЗХП и Министерство на народното

здраве водят съвместно борбата с трихинелозата и се задължават да се информират взаимно за
всички случаи на констатирано заболяване при хора и животни .
Ветеринарните
районните

и

ветеринарни

санитарни

органи

институти,

при

окръжните

ветеринарни

станции

народни
и

съвети,

съответните

подпомогнати

санитарни

от

институти

извършват ежеrодишно широка пропаганда сред населението .

Изпълнението

на настоящата наредба се възлага на органите на МЗХП и Министерство на

·

народното здраве и на тези при народните съвети.

Актуализиране на документа ще бъде направен в съответствие с изискванията на ЕС, а

именно на Директива 92/1 18/ЕИО, Директива 89/662/ЕИО
изменение ще бъде направено до м март 1997 година.

7.

и Директива

77/96/ЕИО

и това

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА

7.1.Идентификация на животните

Нареgба за общите мерки срещу заразните и паразитни болести по животните
Основният подзаконов нормативен акт по ветеринарно здравеопазване е тази наредба. В
нея се регламентира задължителното обявяване на посочените в отделно приложение на заразни и
паразитни болести. Наредбата е актуализирана и одобрена от Колегиума на МЗХП. Предстои
нейното публикуване в Д.В .. Необходимо е в наредбата да влязат изискванията на Директива N
82/894/ЕИО за правилата за обявяване на болестите по животните, както и Решение на Комисията
на ЕС
N 84/ 90/ЕИО определящо кодирана форма за оповестяване на заболяванията по

•

животните в съответствие с изискванията на ЕС 82/894/ЕЕС.

Наредбата определя мерките, които трябва да се прилагат за профилактика при съмнение
или при предизвикване на заразно или паразитно заболяване. Всички домашни животни са обект
на

задължителна

регистрация

в

съответното

кметство,

а

на

едрите

животни

се

издава

и

свидетелство за собственост. При придвижване на животни се издава ветеринарномедицинско
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свидетелсrво

за

собственост.

При

придвижването

се

издава

ветеринарномедицинско

· свидетелсrво.
Регистрацията на предприятия с епизоотично значение става след оценка на комисията, в
която има ветеринарен лекар.

В актуализираната наредба за общите мерки се регламентира задължително маркиране на
говеда, биволи, овце, кози и свине .
7.2.Проверки на живи животни в Общноmа

•

Нареgба N РД-03-6 от 24.02.1995(Д.8. бр. 31/1995) за Ветеринарно-санитарни изискВания за
пазари за жиВотни
Търговията с животни се регламентира с тази Наредба, приета на

24.02.1995 r. В нея се
уреждат изискванията и контролът при организирани и провеждане на пазари и изложби на
животни . Всеки пазар за животни трябва да е ограден, да има вход с оборудвана дезинфекционна
площадка, рампа за товарене и разтоварване на животни, теренът да е подходящ за почистване и

дезинфекции, да има обособени сектори по видове животни, ветеринарен пункт, изолационно
помещение и площадка за дъбиране и съхранение на тора и други отпадъци . Пазарите за животни
се контролират от държавен ветеринарен лекар, определен със заповед на директора на РВМС.

Необходимо е хармонизиране на тази Наредба в съответсrвие с:
Директива на ЕС N 64/432/ЕЕС / говеда, свине/, Директива на ЕС N 91/68/ЕЕС
Решение на комисията на ЕС 91/189/ЕЕС.

/ овце, кози/,

7.3.Взаимоnомощ

•

Закон за Ветеринарното gело

•/ Д.В. N 96 от м . Xll.1967 r, изменен и допълнен през 1979 и 1992 r/
25 юли 1995 r. със заповед на Министъра на земеделието и хранителната

На

промишленост

е създадена работна група, включваща специалисти от различни области на ветеринарното дело,
със задача да актуализира сегашния Закон за ветеринарното дело и подготви предложения за нов

закон, който да замести стария, отчитайки спецификата на местните условия, пазарната икономика
и действащото ветеринарно законодателство на Европейския съюз .

Работната група по изменение и допълнение на закона ползва ветеринарните закони на

Германия , Франция и Чехия , а също така и ветеринарната законова уредба на ЕС.
Сегашният закон за ветеринарно дело обхваща в общи линии с..ледните цели и задачи :

- организация на ветеринарното дело в страната;
- мерки за контрол на заразните и паразитни болести;
- мерки за ветеринарно санитарен контрол на хранителни продукти;
- съвременни мерки с органите на М-во на здравеопазването ,

други

министерства,

ведомсrва и местната власт ;

-

наказателни мерки.

В заключителния член на Закона се регламентира задължението на МЗХП да прилага Закона

посредсrвом наредби и инструкции в рамките на постановките на основния ветеринарен закон.
В актуализирания Закон специалистите от работната група предвиждат да включат следните па
важни изменения и допълнения, които ще засилят дейността на НВМС.

-

разширяване на законовия статут и компетенции на НВМС чрез нейното превръщане в

интегрирана и финансово, административна и законово независима система;
- засилване на ролята на държавната нормативно правна уредба и контролните функции на
Н ВМС в сферата на :
а) контрола на заразните болести;

6) ветеринарносанитарния контрол на хранителните продукти;
в) граничния ветеринарен контрол и карантина;

r)

опазване на околната среда;

д) вноса и производството на лекарствени средства.
регулиране правомощията и компетенциите на НВМС в случай на екстрени ситуации,
както и взаимодействието с други институции;

- регулиране задълженията на собствениците на животни и предприятията за преработка на
животинска продукция;

- регулиране правата и задълженията на ветеринарните лекари на частна
- регулиране функции ите на НВМС в сферата на контрола на зоонозите

практика;

В изменения през 1992 r. закон- за ветеринарното дело се позволи упражняването на частна
ветеринарна практика .През 1993 r. беше приета Наредба за частната ветеринарна практика,
която подробно и точно определи условията и процедурите за упражняването й.
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Необходимо е да се .помисли за регламентиране на извършването на диагностични изследвания ,
ваксинации и ветеринарно санитарен контрол на хранителните продукти от частно практикуващите

ветеринарни лекари. Трябва да бъде решен и въпросът относно признаването на дипломите на
страните от ЕС в България.
7.5.Проверки на живи животни, пристигащи от трети страни

•

Нареgба N 1 от 4.05.1990 за граничния Ветеринарен контрол и карантина ( Д.В. бр.40/90)
изменен и gопълнен ( Д.В. бр. 31 / 93)
~ Предпазване страната от внасяне и разпространение на заразни и паразитни болести

по

животните

и

заболявания,

които

се

предават

от

животните

на

хората,

както

и

разпространението на същите извън нашата страна.

Общо описание: Наредбата определя:
1. Основните ветеринарномедицински изисквания при вноса, износа и транзита на обектите,
които подлежат на ветеринарен контрол;

2. задълженията на търговските, транспортните, посредническите организации, фирмите,
физическите лица и др. при осъществяване вноса, износа и транзита на животни, суровини и
продукти от животински произход, фуражи, биопрепарати, смески, премикси, семенна течност,
ембриони и др., които може да бъдат носители на заразни и паразитни причинители;

3.

Начините и методите за изследване на хранителните продукти и суровини от животински

произход и на другите обекти, посочени по-горе;

4. Условията

за провеждане на задължителната карантина на внасяните в страната животни за

разплод, доотглеждане, за любителски цели, за зоопаркове, циркове и други нужди.
Предприети административни мерки до момента .

Службата за граничен ветеринарномедицински контрол е създадена в България преди
повече от 100 години . На всички ГКПП в България има ГИВКК, които работят в режима, с които
работят ГКПП . Нормативните документи за дейността на ГИВКК се изготвят от НВМС с оглед
промените

на

икономическите

условия

в

нашата

страна

и

страните ,

с

които

се

осъществява

търговския обмен с обектите, посочени по-горе.
Актуализация на документа ще бъде извършена до декември 1998 г.
7 . 6.Проверки на животински продукти, пристигащи от трети страни

•

Нареgба N 1 от 4.05.1990 за граничния Ветеринарен контрол и карантина ( Д.В. бр.40/90)

по

изменен и gопълнен ( Д.В. бр. 31 / 93)
~ Предпазване страната от внасяне и разпространение на заразни и паразитни болести
животните
и заболявания, които се предават от животните на хората, както и

разпространението на същите извън нашата страна .

Общо описание: Наредбата определя:
1. Основните ветеринарномедицински изисквания при вноса, износа и транзита на обектите,
които подлежат на ветеринарен контрол;

2. задълженията на търговските, транспортните, посредническите организации, фирмите,
физическите лица и др . при осъществяване вноса, износа и транзита на животни, суровини и
продукти от животински произход, фуражи, биопрепарати, смески, премикси, семенна течност,
ембриони и др. , които може да бъдат носители на заразни и паразитни причинители;
3. Начините и методите за изследване на хранителните продукти и суровини от животински
произход и на другите обекти, посочени по- горе;

4. Условията за провеждане на задължителната карантина на внасяните в страната животни за
разплод, доотглеждане, за любителски цели, за зоопаркове, циркове и други нужди.
Предприети административни мерки до момента .
Службата за граничен ветеринарномедицински контрол е създадена в България преди
повече от

100 години. На всички граничен контролно пропусквателен пункт (ГКПП) в България има
гранична инспекция за ветеринарен контрол и карантина (ГИВКК), които работят в режима , с
които работят ГКПП. Нормативните документи за дейността на ГИВКК се изготвят от НВМС с оглед
промените

на

икономическите

условия

в

нашата

търговския обмен с обектите, посочени по- горе.

страна

и

страните,

с

които

се

осъществява
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7.7.Система SHIFТ

•

Нареgба

за

организация и процеgури

за компютаризация

на Ветеринарно-санитарния и

граничен контрол

Необходимо е сьздаването на този нормативен документ до м . юли 1998 г. с цел : да бъдат
формулирани принципите свързани с организацията на граничния ветеринарнарен контрол за
продуктите влизащи в страната.

Описание :

1

Да въведе компютърна система на граничните инспекционни пунктове за улесняване на

контрола по вноса.

2. Да предава информацията за пратки, където официалните ветеринари я препращат на
граничните инспекционни пунктове.

- да се организира оперативна база данни покриващи изискванията за внос на животни и
продукти , а също така и списък на одобрените предприятия, защитните мерки които са приети и
оторизирани сьс спесимени и сертификати.
- Базата данни да сьдържа информация за условията на животните по време на транспорт и
резултатите от проверките, които са съобразени с изискванията на Директиви 91/628/ЕИО,
90/675/ЕИО и 91 /496/ЕО

7 .8.Финансиране на контролните мерки

•

Нареgба за финансиране на Ветеринарно-санитарните контролни мерки и инспекции на
жиВотински проgукти

Този документ ще бъде сьздаден до м . декември 1996 rодина, с цел да се формулират
хармонизирани правила за такси за проверки на месо и проверките при внос на продукти .

8.

ПЛЕМЕННО ДЕЛО

8.1. Законова уредба.
В Парламента са внесени и предстои приемането на следните закони :

-

Закон за новите сортове и породи животни
Закон за селекцията

Съобразени са сьс законодателството на ЕС.

8.2.

Действащият в момента нормативен акт е Правилник за устройството и дейността на

Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството
сертификати за племенни животни и биопродукти са сьобразени с тези на ЕС.

(НССРЖ).

Всички

8.3. Структура на племенното дело.
Елитната част от стадата са предимно в държавни племенни стопанства. Обслужването на
всички видове селскостопански животни по отношение селекцията и репродукцията се извършва

от НССРЖ и нейните поделения . Браншовите съюзи по въдства с техните структури участват като
равностойни

партньори

при

вземане

на

решенията .

Цялостната

дейност

се

наблюдава

и

контролира от МЗХП .

9. УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
ще бъдат определени с нови нормативни документи за :

9.1.
•

Транспорт

Защита на жиВотните по Време на транспорт
Uели: Да формулира изискванията за транспортиране на животните с оглед запазване на

тяхното състояние.

1. Списък на животните за които Директивата се прилага ( говеда, овце , кози, домашни
, птици и др) .
2. Условията , определящи транспортирането на животни и контролът, п рилаган на

кучета, котки, кокошки

територията на България, включват следното :

- могат да се транспортират само здрави животни;
- забранено е транспортирането на животни в случаите , когато се предизвикват излишни
страдания на животните;
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- животни, които са болни или наранени по време на транспорта, трябва да получат първа
помощ колкото е възможно по-бързо, или при необходимост - незабавно заклани по начин, който
няма да предизвика излишно страдание;

3. Вносът, транзитът и транспорта на живи животни идващи от трети страни ще бъде
разрешен само ако износителя и /или вносителя дава писмено потвърждение за това, че са спазени
горните изисквания.

4. Да

се определи максималното време за пътуване на съответния вид животно, интервалите

по време на пътуването,

продължителността на почивката, стандартите за гъстота на натоварване

изисквани при транспортиране на определени видове животни, стандартите на които да отговарят
транспортните средства във връзка с транспортиране на определени видове животни.

5. Мерки за наказания при нарушения.
6. Приложенията определящи критериите
•Закон за Ветеринарното gело/ Д.В.

на животни.

N 96 от м. Xll.1967 г, изменен и допълнен през 1979 и

1992 г/
На

25

юли

1995

г. със заповед на Министъра на земеделието и хранителната промишленост

е създадена работна група, включваща специалисти от различни области на ветеринарното дело,
със задача да актуализира сегашния Закон за ветеринарното дело и подготви предложения за нов

закон, който да замести стария, отчитайки спецификата на местните условия, пазарната икономика
и действащото ветеринарно законодателство на Европейския съюз.

Работната група по изменение и допълнение на закона ползва ветеринарните закони на
Германия, Франция и Чехия , а също така и ветеринарната законова уредба на ЕС.
Сегашният закон за ветеринарно дело обхваща в общи линии следните цели и задачи :

- организация на ветеринарното дело в страната;
- мерки за контрол на заразните и паразитни болести;
- мерки за ветеринарно санитарен контрол на хранителни продукти;
- съвременни мерки с органите на М-во на здравеопазването,

други

министерства,

ведомства и местната власт;

-

наказателни мерки.

В заключителния член на Закона се регламентира задължението на МЗХП да прилага Закона

посредством наредби и инструкции в рамките на постановките на основния ветеринарен закон.
В актуализирания Закон специалистите от работната група предвиждат да включат следните по
важни изменения и допълнения, които ще засилят дейността на НВМС.

-

разширяване на законовия статут и компетенции на НВМС чрез нейното превръщане в

интегрирана и финансово, административна и законово независима система;
- засилване на ролята на държавната нормативно правна уредба и контролните функции на
НВМС в сферата на :
а) контрола на заразните болести;
6) ветеринарносанитарния контрол на хранителните продукти;
в) граничния ветеринарен контрол и карантина;
г) опазване на околната среда;

д) вноса и производството на л~карствени средства.
регулиране правомощията и компетенциите на НВМС в случай на екстрени ситуации,
както и взаимодействието с други институции;

- регулиране задълженията на собствениците на животни и предприятията за преработка на
животинска продукция;

- регулиране правата и задълженията на ветеринарните лекари на частна
- регулиране функции ите на НВМС в сферата на контрола на зоонозите

практика;

В изменения през 1992 г. закон- за ветеринарното дело се позволи упражняването на частна
ветеринарна практика .През 1993 г. беше приета Наредба за частната ветеринарна практика,

която подробно и точно определи условията и процедурите за упражняването й.
Необходимо е да се помисли за регламентиране на извършването на диагностични изследвания,
ваксинации и ветеринарно санитарен контрол на хранителните продукти от частно практикуващите

ветеринарни лекари. Трябва да бъде решен и въпросът относно признаването на дипломите на
страните от ЕС в България .

9.2.Клане

•

Закон за Ветеринарното gело
Като текста от т.9.1.

•

Защита на животните при КАане или убиВане
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Целта на новия

документ е да се уаановят правила, подобни на тези в

Конвенция за предпазване на животните при клане ". Той ще

разтоварване до клане

„ Европейска

определя всички дейавия от

( вкл. убиване в случай на контролиране на болеа) за еднокопитни ,

преживни, свине, зайци и птици.

Всички условия да бъдат предвидени за предпазване на животните чрез избягване на
възбуда, болка или арадание .
В рамката на документа ще се отбележи как да се придвижват животните до кланиците, как
да се процедира с тях до зашеметяването и клането.

Животните да бъдат укротявани и зашеметявани чрез подходящи методи преди клане

(

изключения за случаите на ритуално клане са възможни) .

Понааоящем са одобрени следните методи за зашеметяване: механично захващане с чeнreл(

peпetrating

captive bolt ), непроникващо ударно зашеметяване, електрическо зашеметяване и

зашеметяване с

въглероден двуокис.

До м.октомври

1998 документа ще бъде създаден и ще отговаря на изискванията на
Директива 93/119/ЕИО и Решение на Комисията 88/306 : ЕИО .
9 .• 3. Минимални стандарти за:

•
•
•
•

Защита на жиВотните за отглежgане ВьВ ферми.
Опреgеля минималните станgарти за защита на кокошките В клетки..
Опреgеля минималните станgарти за защита на телета.

Опреgеля минималните услоВия за защита на сВине.
Цели:

Формулира минималните аандарти за защита съаоянието на животните във ферми, като
премахва несъответавията на националните законодателства и осигурява точно функциониране на
пазара.

Общо описание:

1. Прилага отглеждането, грижата, меаодомуването на животните, особено при модерни
сиаеми за интензивното отглеждане .

2.

Определения на „ животни ",

,,

модерни сиаеми за интензивно отглеждане на животни във

ферми" .

·
3. Животните трябва да се отглеждат, хранят, поят и да се грижат за тях по начин, подходящ

за

тяхното

развитие,

адаптиране,

опитомяване

и

съобразяване

с

техните

физиологични

и

екологични нужди.

4.

Да не се предизвиква излишно арадание от:

- ограничаване свободата на придвижване ( има се в предвид за видовете - работни,
опитни и научни знания);

-

неподходящо проаранаво при връзване и затваряне в помещения;
начин на хранене, вид на течноаите или погълнатата храна.

5. Осветление, температура, влажноа, проветряване, вентилация и други критерии от
окръжаващата сред<:1 да съответават на нуждите на животните, както е съгласно т.3 по-горе ..
6. Регулярни проверки да бъдат извършвани за оценка на здравето и съаоянието на
животните. Животните и използваното оборудване в модерните интензивни единици да се
инспектират най-малко ежедневно . Ремонт на повреденото оборудване да се извършва по
възможноа най-бързо и/или временни мерки да бъдат взети за защита съаоянието на животните.
Определяща минималните аандарти за защита на кокошки-носачки. гледани в клетки.
Цели:

1. Да създаде приоритетни параметри и да определи общи минимални изисквания
прилагани

за

кокошки - носачки,

гледани

в

клетки,

за

да

осигури

равномерно

зареждане

на

вътрешния пазар с яйца и птици.

2. Определения на „кокошки носачки", ,,клетка", ,,кафезна сиаема" .
3. Новопоароени клетки пуснати в употреба за първи път трябва да съответават най-малко
на следните изисквания:

- 450 кв. см неограничена площ в клетката ( изменено хоризонтално) за всяка птица;
- 1О см хранилка ( без ограничение) за птица;
- 1О см канал за пиене ( без ограничение) за птица или два отвора за пиене или чаша
/клетка;

- клетките да бъдат най-малко 40 см високи в 60 о/о от площта на клетката и не по
малко от

35

см във всяка точка;

- наклона на пода да не е голям ( 4 о/о или 8 о/о за правоъгълна жична мрежа)
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4. Детайлизиране на

общите изисквания, които да съответстват, т.е. конструкционния

материал да бъде подходящ за предпазване от нараняване, избяmане, инспектиране на птиците и
др .

5. Служителите на НВМС да инспектират фермите за да следят за правилното приложение на
нормативния документ .

Определяща минималните стандарти за защита на телетата .
Цели:

1. Да формулира минималните стандарти за защита на телетата , за ограничаване на
отглеждането и угояването им, като премахва несъответствията на националните законодателства и

осигурява точно функциониране на Единния пазар.
Определения на „телета", ,,компетентни власти" са дадени.

2.
3.

За

5

годишен транзитен период, всички новопостроени, ремонтирани или за първи път

използвани сгради за отглеждане на телета трябва:

-

когато те са групово отглеждани, да са осигурени

1,5

кв . м неограничена подова площ за

всяко теле с живо тегло 150 кг, за да може да се обръща и ляга;
- когато телетата са на индивидуално отглеждане или вързани, боксовете или стелажите
трябва да са с перфорирани стени с ширина 90 см ( + ,-, 10%) или 0,8 х височината на животното .

4.

Площта на пода и изискванията за гъстота да не се прилагат за стопанства с по-малко от

5.

Специални условия могат да се прилагат за

6

телета .

-

:

телета изолирани от групата за лечение;

чисто отглеждане на животни за развъждане 6. Приложенията детайлизират общите правила за отглеждане на телета, т.е. използвания
материал за кошарата трябва да бъде лесен за почистване и дезинфекция , за инспектиране на
животните и др.

7.

Проверки да

се

извършват от

компетентните

власти

за

влизане

в

сила

на

новите

изисквания.

Определяща минималните стандарти за защита на свине.
Цели:

1. Да се прилага за отглеждане и угояване на свине, т.е. интензивно отглеждане във ферми.
2. Определения на „прасе","глиган","ялова свиня", ,,свиня" .
3. Новопостроените, ремонтираните или използваните

за

първи

път

помещения

ще

съответстват на следните изисквания:

- неограничена подова площ за всяко прасе, отглеждано групово трябва да бъде най- малко :
О, 15 кв . м. за прасе от 10 или по-малко
0,20 кв.м. за прасе от 10 до 20 кг
0,30 кв.м. за прасе от 20 до 30 кг
0,40 кв . м. за прасе от 30 до 50 кг
0,55 кв.м . за прасе от 50 до 85 кг
0,65 кв.м . за прасе от 85 до 11 О кг
1,ООкв.м . за прасета със средно тегло над 11 О кг
От 2002 година тези минимални стандарти ще се прилагат за всички стопанства .
4. Горните изисквания не се прилагат за стопанства с по - малко от 6 прасета или 5 свине със
своите прасенца .

5. Приложенията съдържат общите условия за групово отглеждане на прасета, т.е. общите
животновъдни мерки относно материала използван за строителство, инспектиране на животните и

др.

6.

Ветеринарните експерти на НВМС да инспектират стопанствата и да въведат прилагането

на новият нормативен документ.

Този нормативен акт ще бъде създаден до м.декември 1998 г. ,според изискванията на ЕС, а
именно съобразен с Директиви 78/923/ЕИО, 88/166/ЕИО, 91/629/ЕИО и 91/630/ЕИО и основавайки
се на Закона за ветеринарното дело.

Пот.

2 Относно плановете за бъдещото регулаторно приближаване към законодателството

на ЕС, Националната ветеринарномедицинска служба е:

1. Създала постоянна работна група на експертно ниво, комплектована от ветеринарни
лекари и юристи, работещи в областта на европейската интеграция и присъединяването на
България към СТО.

2. Използува помощна работна група от научни сътрудници от институтите по конкретните
проблеми, която е на разположение на постоянната работна група.
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3. Необходимо е обучение на експертите от постоянната работна група, които ще работят
поне

5 години по вьпросите за хармонизиране на ветеринарното законодателство.
4. Консултантска помощ при разглеждане на проекти на нормативни

актове

за

бюро

за

съответствието им с тези на ЕС.

5.

Помощ

за

финансиране

създаването

на

специализирано

преводаческо

нормативните актове на ЕС с цел ползването им от по-широк кръг специалисти.

6. Методична и финансова помощ за изграждането на Национална информационна система
в областта на ветеринарната медицина.
По т.З Условия в обществения и частния сектор - инвестиции и промени
В момента НВМС на България работи с над 5000 човека персонал, включващ ветеринарни

лекари, ветеринарни техници, административен и обслужващ персонал. Същият е разпределен в
28 Регионални ветеринарномедицински служби, които осъществяват ветеринарномедицинските
профилактични мероприятия в съответния регион и Държавния ветеринарно-санитарен контрол.
Успоредно

с

тази

Предвидените

в

структура

ЗВД

е

разрешена

задължителни

и

частната

мероприятия,

ветеринарномедицинска

представляващи

държавната

практика .

ветеринарно

санитарна политика се финансират от държавния бюджет. Финансовото обезпечаване на НВМС е
регламентирано от Постановление на Министерски съвет

N 44

от

1991

година. Бюджетът на НВМС

се осигурява от държавния бюджет и реализираните собствени приходи:
от извьршваната лечебна дейност или друг вид регламентирани услуги или събрани такси .
В условията на преход този подход за финансиране на НВМС
на практика се оказа
подходящ. Имайки предвид гореизложеното за по-нататъшното преструктуриране на НВМС ще е

необходим разумен преход към приватизация на държавния ветеринарен участък, където основно
се извьршва имунопрофилактична и лечебна дейност. Но пак следва да се подчертае, че този
процес може да настъпи по-късно при един икономически стабилитет на държавата .
Основна
трудност,
срещана
досега
при
функциониране
системата
на
ветеринарномедицинската служба, свьрзана с обективно протичащите стопански процеси е
разпадането

на

трудово- кооперативните

земеделски

стопанства

и

Аграрно

промишлените

комплекси, където животните бяха събрани на компактни групи и много по-лесно се извършваха
както масовите мероприятия, така и лечебната дейност. Наличието на малко животни и при това
разпръснати по

2-3

в дворовете на стопаните изисква много повече време за извършване на

предвидените манипулации.

Новата стопанска действителност
необходими автомобили.

изисква

мобилност

на

специалистите,

за

което

са

- Важен проблем е изграждането на съвременна информационна система, която да дава
информация от всички направления на ветеринарномедицинската дейност. Икономическите
възможности на службата не биха позволили масово закупуване на компютри, с цел техническото
обезпечаване на мрежата, което изисква повече време.
В. Нормативни документи за храненето на животните и растителната защита.

1 . Семена

и посадъчен материал.

В тази област има разработени Български Държавни Стандарти(БДС) и Отраслови нормали,
които са съобразени с европейските изисквания . Предвижда се да бъде разработен Закон за
посевния и посадъчен материал, в който да бъдат включени съответните директиви на ЕС (66/401,
66/402, 66/403, 66/404 и др.) Трябва да бъде преработена инструкцията за апробация на посевите,
като в нея бъдат включени и европейските изисквания .
Предстои да бъде хармонизиран и Правилника за признаване, изпитване и райониране на
сортовите селскостопански култури и устройството на Държавната сортова комисия.

Всички действащи стандарти ще бъдат разгледани и хармонизирани съгласно директивите на
ЕС, като ще бъдат разработени и нови такива.

2.

Растения или растителни продукти

Препарати за растителна защита

-+
-+

Органично земеделие

Наименование на сектора за който се отнасят

:

Национална Служба за Растителна Защита,

Карантина и Агрохимия (НСРЗКА)- МЗХП

Основен нормативен gокумент

:

Закон за защита на растенията от болести и неприятели (Изв. бр.

-+

ДВ, бр.

26 от 1968 r.

Поgнормативни gокументи

:

11

от

05.02 .1960,

изменен в
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Наредба по карантина на расrенията - ДВ. бр.21 от 15.03.1991 г - Vpeжga gейността 6
областта на фитосанитарния контрол при вноса, износа, произвоgството и gвижението

1.

на раст ителна проgукция.

2.

Наредба N 17 по прогноза и сигнализация -ДВ.бр . 68 от 20.юли . 1995г. - Vpeжga
фитосанитарния мониторинг, прогнозира критичните nepuogu за опазване на
земеgелските куАmури от вреgители, сигнализира сроковете за обСАеg6ане и борба.

3.

Наредба N 4 за контрол на техниката за расrителна защита и торене - ДВ. бр.16 от
9.февруари.1996 г. - Vpeжga контрола вьрху Вноса, произвоgст6ото и експлоатациата
на наземната и аВиационна техника за растителна защита и торене и общата
функционаАна гоgност на машините за безопасна работа.
Наредба

4.

N З за биологично изпитване и регисrрация на препарати за расrителна

защита, расrежни регулатори и микроторове - ДВ. бр. 16 от 9.февруари.1996 г. Vpeжga gейността по изпитване на биоАогичната ефектиВност на препарати за
растителна защита1 растежни регулатори и микроторо6е.

•

Забележка : Подготвен е нов Проекта-Закон за Защита на Расrенията, в който е направен опит
за максимално доближаване до нормативната база в тази обласr на ЕС.

-+

Участие

•

6 gруги межgунароgни организации :

Европейска и Средиземска Организация за Расrителна Защита (ОЕРР)

- НСРЗКА е

редовен член .

-+

•

Организация по Прехрана и Земеделие

•

Международна Организация по Биологична Борба (10ВС) - редовен член .

•

Международна Асоциация на Торопроизводители

(FAO) -

член

(IFA)

Органограмата на аgминистратиВната структура на Национа-лната Служба за Растителна
Защита Карантина и Агрохимия (НСРЗКА) (фигура

1)

В НСРЗКА има разработена дългосрочна сrратегия за развитие. В нея е взето под внимание
необходимостта от разработване на подробна програма, определяща основните насоки и задачи,
които трябва да бъдат изпълнени във връзка с асоциираното членсrво на Р България в ЕС.
До момента тази програма не е разработена, поради което могат да бъдат предсrавени
само основните приоритети

•
•
•
•
•
•

:

Фитосанитарен контрол
Прогноза и сигнализация
Интегрирана расrителна защита

Агрохимически контрол

Биологично изпитване на фитофармацевтични препарати
Комуникация , компютърен и сrатисrически център

Изброените основни направления изпитват нужда от развитие както по отношение на
материалната база (лаборатории, лабораторно оборудване, компютърна мрежа, осигуряваща
комуникацията и информационната обезпеченосr на сисrемата в национален мащаб), така и от
кадрова обезпеченосr и по-специално - повишаване на квалификацията на наличния персонал.
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3.

Хранене на животните.

В обласrта на храненето на животните действат БДС, които включват: фуражните
култури, комбинираните фуражи и фуражни средства както и методите за изпитване, опаковка
и маркировка. На този етап са преработени четири основни БДС, а именно:

-

фуражи
фуражи
фуражи
фуражи

комбинирани
комбинирани
комбинирани
комбинирани

за
за
за
за

свине;
преживни животни;
пилета и кокошки носачки
пилета и кокошки бройлери

Преработката беше осьществена сьс сьдействието на средствата на програма ФАР,
като към Българските Държавни Стандарти бяха разработени и нормите за хранене на
сьответната категория и вид животни. Общо взето действащата нормативна база е приложима

към сьществуващия начин на производство на фуражи. С новата пазарна икономика тази
тромава система показва, че начина на производство и контрол на фуражите трябва да се
промени, т. е. на база разработена рецеmа сьгласно нормите на хранене трябва да се
пеоизведе сьответния фураж и контрола да се осьществява върху спазване на рецеmата от
производителя, а не на БДС.

В Бялата книга е заложено изготвянето на Закона за фуражите, в който ще влязат голяма
част от показателите на стандартите.

На този етап, в животновъдството трябва да се разработи Наредба за оптималните
норми за хранене на животните.

4.

Остатъци от пестициди

не е от компетенциите на МЗХП .

5. Местни права за избор на културите - засега в България не сьществуват такива
нормативни актове

С. Изисквания към реализацията на селскостопанската продукция

1.

Говеждо, телешко, овче и козе месо

Цялата нормативна уредба, касаеща изкупуването и преработката на сьответните
видове животни беше изградена на база „промишлено производство и преработка", т.е .
производители на животни от едната страна и пеработватели - от другата.
Българските държавни стандарти са разработвани с много пропуски и в настоящия
момент почти не действуват.

Необходимо е час по-скоро да бъдат финансирани работни групи, които да подготвят
новите

нормативни документи

за

„живи

животни

за

клане"

механизма

-

на

изкупуване,

окачествяване и заплащане на производителите.

Графиците за привеждане в съответствие на нормативната уредба са представени в
секретариата на ЕС. До 1998 година ще бъдат хармонизирани основните изисквания (термини,
определения и т.н.) 1 сьгласно

ISO

и действащите Директиви.

Средствата за привеждане в съответствие на нашата нормативна уредба с тази на ЕС ще
бъдат значителни по обем. Ще са необходими големи суми за разработването им, тъй като ще

бъдат правени опити с животни и ще бдат закупени някои апарати.
необходимата апаратура ще бъде дадена допълнително .)

(Точната сума

и

Има изградени контролни органи за окачествяване на месото (Държавен Ветеринарно

Санитарен Контрол).

При навлизане на частното производство веригата на контрол се пропука. Трябва да се
въведе лицензиране на производителите и търговците на месо с цел осигуряване на качествена
продукция на пазара.

2.

Плодове и зеленчуци

Всички видове плодове и зеленчуци имат разработени стандартизационни документи,
които отговарят частично на показателите, залегнали в ЕСЕ

Във

връзка

ангажимент

за

със

сближаването

привеждане

в

със

(Agri 55).

законодателството

съответствие

на

стандартите

на
с

ЕС,

РБългария

изискванията

на

е
ЕС,

поела
като

Регламентите на Комисията (ЕЕС), определящи стандартите за качеството на плодовете и

зеленчуците ще бъдат въведени в БДС до 1998 гад.
Графиците са представени в секретариата на ЕС.
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Трудносrите, които ще срещне нашата инсrитуция е преди всичко с финансирането на
разработките .
По предсrавена план-сметка за хармонизиране на плодовите сrандарти са необходими

100 хил .

лв .

За зеленчуковите сrандарти

- 150

хил. лв .

Освен това е необходимо да се оборудва една изпитателна лаборатория за държавно
изпитване, акредитирана по 150, за физика-химичен, механичен, химичен и сензорен анализ
на пресни и съхранявани плодове .

За тази цел е необходимо да бъдат отпуснати средсrва на Инсrитута по овощарсrво за
закупуване на:

1. Атомно-емисионен спектрометър с индукционно свързана плазма (AE-ISP) 1 бр. - за
анализ на тежки метали .

2. Газов хроматограф- 1 бр. - за анализ на песrициди от групата на орrанофосфорните.
3. Течен хроматоrраф, сисrема HPLC - 1 бр. - за анализ на песrициди от карбаматната
група и други биохимични вещества.
4. Аналитични везни - 2 бр.
С хармонизирането на БДС за пресни плодове и зеленчуци със сrандартите на ЕС и
оборудването на Изпитателната лаборатория за плодова продукция ще се решат часr от
проблемите .
Необходимо е да бъдат изградени контролни органи за окачесrвяването на
продукцията, която излиза на вътрешния пазар, особено от часrните производители на плодове
и зеленчуци .

3.

Вина и винени продукти

Винарска промишленосr

1-а. Закон за Виното (Държавен весrник No 54/11 .07.1978 r.)
Законът има за цел да съдейсrвува за развитието на винопроизводсrвото в Република
България и да повиши гаранциите за качесrвото и натуралността на вината

напитките и

продуктите от грозде или вино .

За

пълната

хармонизация

със

законодателсrвото

на

ЕС

се

налага

изменение

и

допълнение на закона, както и реформа на същесrвуващите сrруктури и създаване на нови .
Подготвен е проект за допълнението и изменението му, който е внесен в Народното събрание
и се очаква приемането му. Тексrовете на новия Закон за виното и спиртните напитки са

подготвени в съответствие с Регламенти на Съвета (ЕЕС) No No 822/87,
2238/93, 2240/89, 2347/91, 2348/91 , 2389/89, 3929/87 и 4252/88.

823/87, 1618/70, 2202/89,

1-б. Нареgба No 13 „За разрешените енологични практики и обработки" (ДВ бр. 64 от
1995 r.). С наредбата се определят енолоrичните практики и обработки, които са разрешени
при производството и съхранението на гроздова мъсr и вино. Изготвена е в пълно съответсrвие

с Регламенти на Съвета (ЕЕС)

No No 822/87

и

3220/90.

2. Закон за посевния и посаgъчен материал (ДВ бр. 13/58 r.,
бр. 99/63 ... бр. 36/79 и бр . 103/90).
За пълната хармонизация със законодателсrвото на ЕС
се налага приемането на нов нормативен документ от Народното събрание, съобразен с
Регламент на Комисията No 2314/72 както и изменение на съществуващите сrруктури.
3.

Нареgба за означаване и търгоВско преgстаВяне на лозаро-Винарската проgукция и

спиртните напитки (ДВ
означаване

на

виненото

бр .

грозде,

36/26.04.1996 г.) . С наредбата се уреждат правилата за
напитките

и

продуктите

от

грозде

или

вино

и

спиртните

напитки, наричани в наредбата „сrоки"; условията и редът за търговско предсrавяне на сrоките
чрез съдове, етикетировка, опаковка или реклама, когато тези сrоки се държат с цел продажба
или се пускат в сrокооборот. Изготвена е в пълно съответствие с Регламенти на Съвета (ЕЕС) No

No 554/95, 1576/89, 1601/91, 2332/92, 2333/92, 2392/ 89, 3201/90, 3895/91 и 3901/91 .

4.

Нареgба No В „За услоВията, на които трябВа

ga

отгоВарят Вината с контролирано

наименование за произхоg и pega за тяхното утВържgаВане" (ДВ бр. 36, 1978 г.). С наредбата
се регламентират условията, на които трябва да отговарят вината с контролирано
наименование за произход, редът за тяхното утвърждаване и сисrемата за контрол. За пълната
хармонизация със законодателството на ЕС се налага изменението на нормативния документ от

Минисrерския съвет, съобразено с Регламент на Комисията
същесrвуващите

сrруктури и създаване на нови.

No 823/87

както и изменение на

56

6. Memogu

за анализ. За пълната хармонизация със законодателството на ЕС се налага

създаването на нов нормативен документ от Народното събрание, съобразен с Регламенти на
Комисията No No 1238/92, 2009/92 и 2676/90
както и изменение на съществуващите
струюури, в съответствие с новия нормативен документ.

Може да се каже, че в общи линии нормативната уредба на Република България
съответствува на Регламентите на ЕС.
Министерството на земеделието и хранителната промишленост осъществява политиката

на държавата, насочена към подпомагане, развитие и защита на българското лозарство и
винопроизводство, посредством издаване на нормативни актове, регламентиращи условията за

производство на грозде, търговията с него, преработката му във вино и производни на виното и
търговията с тях, както и условията за производство на спирт и спиртни напитки и търговия с

тях. Към МЗХП е създадена Главна инспекция за лицензиране и контрол на производството на
вина и спиртни напитки, която има за задача да организира дейността по издаването

на

лицензи за производство на вино, спирт и спиртни напитки ; да контролира изпълнението

на

задълженията
хранителната

на

лицензополучателите;

промишленост

отказване

да
или

предлага
отнемане

на
на

министъра

лицензни

на

права,

земеделието
както

и

да

и

води

специален регистър за лицензни права.

Технически инспекцията се обслужва от Контролната лаборатория при Научния институт
за изследване и контрол на вината - София.
Персоналът на инспекцията се състои от

18

души, от които

4 в МЗХП и 14 в страната .

Необходимо е тази бройка да бъде увеличена, но в момента е трудно да се каже точният

брой, тъй като не е приключено окончателно зонирането на страната, което ще определи броя
на лозаро,-винарските микрорайони. Тогава ще може да се даде и по-точният размер на

необходимия финансов ресурс за осъществяване на контрола.

2. Графиците за извършване на промените в нормативната база и струюурите са
представени в секретариата на ЕС.

Необходимо е също така да бъде разширена и мрежата от акредитирани лаборатории
за по-пълно и гъвкаво обслужване на целия подотрасъл (най-малко още две). Минимално

необходимите

средства за това

ще

са

около

500 000 $,

което

включва

два

атомно

адсорбционни спектрофотометъра, два течни хроматографа HPLC и два газови хроматографа
като най-необходимо оборудване на първия етап .

3.

Основната трудност при хармонизирането на законодателството се крие във все още

недовършената работа по чл. 17, ал. 4 от Наредбата за означаване и търговското представяне
на лозаро- винарската продукция и спиртните напитки.

Поради тази причина все още не са

очертани отделните микрорайони, което ще определи и броя на лицата, заети в контролната
дейност.

За провеждане на работата по този проблем българската страна има нужда от около 15

000 $.
За техническо обезпечаване на работата по контрола ще бъдат необходими също така

1О бр. компютри, и 1О бр. факсове.
Законовата уредба, регламентираща дейността на винарския подотрасъл се прилага
изцяло за всички видове предприятия, както държавни, така и кооперативни и частни.

4.

Свинско . и пилешко месо, яйца

Свинско месо

Има разработен стандарт за приемане и окачествяване на живи животни (или

на

трупове), който е остарял и не действа . В настоящия момент се изксупуват съгласно сключен

договор, а не по качество. За разработването на един нов стандарт са необходими около 150
хил. лв., без да бъде включено закупуването на нова апаратура.
Новият стандарт ще бъде разработен от Института по животновъдство, като същият
трябва да закупи и отгледа необходимия брой опитни животни . Срокът за въвеждане на новия
БДС е

2000

година.

Пилешко месо и яйца

Отрасълът, занимащ се с добив на пилешко месо и яйца е птицевъдство .
Нормативната уредба на пилешкото месо и яйцата също трябва да се хармонизира с
изискванията на ЕС.

Търговията

между

страните

ставаше

съгласно

Директивите

на

база

сключените

договори.

Предстои до

2000

година да бъдат включени всички изисквания на ЕС.

Частните производители на пилешко месо се увеличиха през последните години. И тук е

необходимо да бъде въведено лицензиране на производителите на пилета и яйца.
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ДРУГИ МЕРКИ

V.

1.

Данъчни мерки , насочени главно към селскостопанския сектор.

От 1991 r. с приемането на Закона за собавеносrта и ползването на земеделските зем и
(ЗСПЗЗ) селскостопанските производители-юридически лица се освобождават от данък върху
печалбата от приходите от земеделската си дейност в срок от пет години от влизането на
закона в сила. Съгласно Закона за защита на земеделските производители /1995r./ срокът за
тази данъчна преференция е пет години от влизането на закона в сила.
Физическите лица - земеделски производители се освобождават от данък върху общия
доход от

производството

на

растителна

и

животинска

продукция

за

срок

от

пет

години

от

влизането на закона в сила /1991 r./-изменено 1992r- от въвеждането им във владение върху
земята. Съгласно Закона за защита на земеделските производители /1995r./ срокът за тази
данъчна преференция е пет години от влизането на закона в сила.
Физическите лица се освобождават от данък върху сградите на земеделските земи за
срок от пет години от въвеждането им във владение .

Наследниците на лицата, на които се възстановява собавеносrта върху земеделските
земи по Закона за стопанисване

и ползване на земеделските земи се освобождават от

заплащане на данък върху наследство .

2. Кредитни субсидии.
1991 r.-общо 612 млн .лв .
в т .ч .:

260 млн.лв . - кредитни субсидии за растениевъдство и животновъдство- 50 о/о облекчение по
кредити.

220 млн .лв . - 50 о/о субсидиране на лихви по земеделски кредити.
120 млн.лв.-субсидиране на лихви по краткосрочни кредити .
1992г . -727млн . лв.
в т . ч. :

61 ,5 млн.лв . -субсидиране на 40% от лихвата по кредити за частни земеделски производители и
кооперации, на частни земделски стопани и предприятия с над 50 о/о държавно имущеаво в
обласrта на птицевъдството и свиневъдството.
667млн . лв. безлихвен кредит за изкупуване

на

плодове

и

зеленчуци

за

42 консервни

предприятия.

1993r.-3000

млн . лв .

в т . ч .:

За изплащане на две трети от лихвения процент по кредити за растениевъдство Закона за

финансово осигуряване на земеделието-1 ОООмлн.лв.
За поемане като държавен дълг на кредитните задължения на ликвидационните съвети - 2000
млн . лв .

1994 r.-1412

млн.лв .

в т.ч .:

1000 млн.лв. за покриване на две трети от договорения лихвен процент по кредити за
растениевъдство и животновъдство по Закона за финансово осигуряване
пролетна сеитба през стопанската 1993-1994r.

на есенната

и

170 млн.лв . за покриване на 1/2 от лихвения процент по кредити за есенната сеитба /ПМС
N248/
242 млн.лв. за превръщане в държавен дълг на несъбираеми инвестиционни кредити
1995r.-568

млн . лв.

в т.ч. :

568 млн . лв. за покриване на 1/2 от лихвения процент по кредити за растениевъство /ПМСN46/
3.

Други.

1990r.-1826

млн.лв.

в т.ч.:

За борба с ерозията -5 3млн . лв
За изграждане на хидромелиоративни обекти- 215 млн .лв.
За подобряване на икономическите условия в селското стопанство-1558млн.лв .
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1991 Г.

-

2811

МЛН. ЛВ.

в т.ч .:

За борба с ерозията - 50млн.лв.
За изграждане на хидромелиоративни обекти - 615млн.лв.
За подобряване на икономическите условия в селското стопанство -330млн.лв .
Данъчни преференции - освободени от данък печалба и ДОД - 1200 млн.лв.
Надбавки от бюджета на цените за месо и мляко - 316 млн.лв.
За борба с градушките, ветеринарно обслужване и агрохимическо обслужване - 60 млн.лв.
Надбавки за изкупуване на пшеница - 240 млн.лв.

1992r. - 3688

млн.лв.

в т . ч.:

За изграждане на хидромелиоративни обекти

- 450млн.лв.
- 1001 млн.лв.

Надбавки и премии за селскостопанска продукция

За преоформяне в държавен дълг на несъбираеми инвестиционни кредити /ПМС N234/ - 760
млн.лв .

Данъчни преференции- освободени от данък печалба - 900 млн . лв
За поземлената реформа - 200 млн.лв.
За борба с градушките и ерозията , ветеринарно обслужване и агрохимическо обслужване 190млн . лв .

За покриване на част от разходите по съхранение на зърно

1993r. - 2846

- 187

млн.лв .

млн.лв.

в т.ч.:

По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -702млн.лв .
За държавна сортова комисия

-

22млн.лв .

За изграждане на хидромелиоративни обекти

- 300 млн.лв.
Надбавки и премии за селскостопанска продукция - 500 млн .лв.
Данъчни преференции- освободе!iи от данък печалба и ДОД - 1000 млн.лв.
За борба с градушките, с ерозията, ветеринарно и агрохимическо обслужване, селекция
репродукция

- 322

1994r. - 4132.6

и

млн.лв.

млн . лв .

в т.ч .:

По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 866.6 млн .лв.
Освобождаване от аренда върху земята - 224 млн.лв.
За опазване на rенофонда и съхраняване на маточната база на овощни и лозови насаждения -

20

млн . лв.

Данъчни преференции - освободени от данък печалба и ДОД - 1000 млн.лв.
За Фонд "Тютюн"-

600 млн.лв.

За ликвидиране на туберкулозата по говедата -10 млн .лв.
За Фонд 11 Мелиорации - 549 млн .лв.
За борба с градушките - 73млн.лв.
За растителна защита

млн.лв.

- 26

За селекция и репродукция-64млн.лв.

За ветеринарно- медицинско осигуряване

- 255 млн.лв.

За покупка на елитни абориrенни стада -16 млн.лв.
За държавна сортова комисия-18 млн .лв.

За борба с ерозията - 26 млн .лв.
За селскостопанска наука

1995r. - 9608.1

- 385 млн.лв .

млн.лв.

в т . ч.:

По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 11 50.5 млн.лв .
Данъчни преференции - освободени от данък печалба и ДОД - 1000 млн.лв.
За опазване на rенофонда и съхраняване на маточната база на овощни и лозови насаждения -

33

млн.лв.

За Фонд 11 Мелиорации"-

1124.7 млн.лв.

За борба с градушките - 146млн.лв.
За растителна защита

-133.9 млн.лв.
- 178 млн.лв .

За селекция и репродукция

За ветеринарно-медицинско осигуряване

- 1346 млн.лв.
За покупка на елитни абориrенни стада - 25 млн.лв .
За държавна сортова комисия

- 54 млн.лв.
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За борба с ерозията - 30 млн.лв.
Фонд „Тютюн"

- 388.2 млн.лв.
- 3998.8 млн.лв .

Фонд „Земеделие"

2. Обществено финансирани услуги за селското стопанство.
Допълнително ще бъде дадена информация .
VI.

СЕЛСКОСТОПАНСКА СТАТИСТИКА

А. Обща статистика
1 . Използвана селскостопанска площ на национално равнище (хил.хектари) .

Обработваема земя
Трайни насаждения

1990 1991

1992

1993

1994

1995

4 64 3 4 64 3

4 64 3

4 64 3

4 64 3

4 64 3
204

296

293

279

244

216

491

486

317

336

426

3871

3874

3873

3877

3876

Тревни площи*
Гори

3874

* Включва естествени ливади, изкуствени и комплексни пасища и др.категории земя

Обща горска площ (хил. хектари)

Видове гори

1 990

1 991

1 992

1 993

1 994

1 995

Общо

3 871

3 874

3 873

3 877

3 876

3 874

Иглолистни

1 330

1 328

1 323

1 318

1 310

1 571

1 574

1 582

1 586

1 588

970

972

968

973

978

Широколистни

-

високостеблени
Широколистни

-

нискокостеблени

Използвана селскостопанска площ на областно равнище (хил.хектари)

София

Обработваема
земя

Варна

Бургас

1990

1993

1994

1990

1993

1994

1990

1993

1994

32

35

31

505

529

527

658

674

673

60

Трайни насаждения

Тревни площи*

2

2

о

50

43

39

8.7

6

12

33.4

17

23

27

21

14

21

Пловдив

Монтана

Ловеч

Обработваема

34

1990

1993

1994

1990

1993

1994

1990

1993

1994

609

650

646

513

538

514

300

321

316

45

36

33

24

17

14

45

38

36

117

84

91

69

51

78

49

36

43

земя

Гf райни насаждения

Тревни площи*

София - област

Русе

Хасково

1990

1993

1994

1990

1993

1994

1990

1993

1994

579

607

574

261

294

299

398

415

421

Трайни насаждения

33

29

27

25

23

21

39

29

25

Тревни площи*

38

14

49

124

94

91

28

20

18

Обработваема
земя

* Включва естествени ливади,

изкуствени и комплексни пасища и др. категории земя

Няма статистическа информация за горите по области.

2.

Селскостопанско население и неговото развитие.

ЗАЕТИ В ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"

(средногодишен брой)

1990
Общо заети в

1991

1992

1993

1994

4 096 848

3 564 037

3 273 661

3 221 838

3 241 601

1 498 323

1 229 898

1 067 161

978 692

942 862

735 159

679 009

676 715

698 237

738 172

17.94

19.05

20.67

21.67

22.77

22 368

17 445

17 292

14 338

13 331

0.55

0.49

0.53

0.45

0.41

икономиката

Промишленост

С. стопанство

С. стопанство%
Горско стопанство

Горско стопанство%
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1990

1992

1991

1993

1994

Население - общо

8718300

8 632 300

8540100

8 472 300

8 443 600

В селата

2 873 700

2 838 000

2 802 300

2 759 600

2 725 400

32.96

32.88

32.81

32.57

32.28

Дял%

Няма сrатисrика за разпределението на заетите в селското

сrопансrво 1 както по обласrи,така и по пол и възрасr.

3. Доход на посrоянно заетите в селското сrопансrво(бруrна добавена сrойносr за една
човекогодина) в сравнение със средния доход на работниците в промишлеността .

1990

1991

1993

1992

1994

Селско стопанство

11 202

30 385

33 598

41 078

79 675

Промишленост

13 041

37 476

59 057

77118

152 681

4.

Принос на селскосrопанския сектор в бруrния национален продукт по региони .
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ
(млн. лв)

БВП

4.

1990

1991

1992

1993

1994

45 390

135 711

200 832

298 934

548 015

БРУТНА ДОБАВЕНА СТОИ НОСТ
(млн .лв, цени на съотв. година)

Селско стопанство

8 235

20 632

22 736

28 682

58 814

Горско стопанство

81

253

593

1 012

1 370

19 540

46 092

63 023

75 475

143 957

Промишленост

62
5.

Производство и степен на самозадоволяване с основните селскостопански продукти .

1995 r.

1994 r.
ПРОДУКТОВА

Производство

КАТЕГОРИЯ

Потреб-

Производство

Потребление
(средно го-

ление

(средно го-

дишно на

дишно на

човек в кг или

човек в кг

литър)

или литър)

Хляб и хлебни
изделия

-

299 336 000

156.10

304 945 000

155.50

30 000 000

3.50

50 679 000

3.60

125 100 000

25.80

130 600 000

25 .30

50 200 000

15.00

52 300 000

12.90

3 300 000

3.30

3 559 000

3.50

142 500 000

12.10

195 000 000

12.30

294 300 000

8.20

274 100 000

8.10

68 000 000

6.70

67 400 000

6.20

183 731 000

69.70

174 973 000

62.30

48 600 000

10.00

48 100 000

9.20

2 966 000

1.10

2 700 000

0.80

1751000 000

146.00

1996164 000

141.00

1 038 237 000

62.70

1 362 704 000

59 .00

497183 000

25 .60

648741 000

25 .90

389455 000

22.30

452935 000

20.20

174 738 000

10.20

162 180 000

кг

Зрял фасул - кг
Месо

-

кг

Месни произведения

-

кг

Риба и рибни

-

произведения

кг

Растителни

-

хранителни масла

Захар

-

л

кг

Захарни изделия

-

кг

Мляко
за консумация

Сирене

-

л

кг

-

Млечни масла

-

кг

Яйца - бр .
Зеленчуци

-

кг

в т. ч. картофи
Плодове
Вина

-

кг

л

Няма данни

Забележка: Статистиката за производството отчита само държавния сектор. Не разполагаме с
достоверни данни за производството в частните ферми, частния сектор и самозадоволяващите
се

стопанства,

но

като

продукти е около 100 о/о

цяло

процентът

на

самозадоволяване

с

основните

селскостопански

.

Note: Production statistics are shown for the state sector only. ReliaЬle production statistics are not
for private farms, the private sector and subsistence farms but for all major food products
will push the self-sufficiency ratios close to 100 о/о.
availaЬle
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6.

Пазарни цени за всяка продуктова категория, като се посочва етапът на производство.

ОСРЕДНЕНИ ЦЕНИ ЗА

1995

г.

ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЦЕНИ

ПРОДУКТИ

Домати

На едро

На дребно

лв./кг.

лв./кг

34,24

56,33

Пипер зелен

19,67

33,5

Пипер червен

14,55

25

Корнишони

18,61

39

Картофи

19,72

22,33

Зеле

21,3

14,2

Моркови

10,4.З

27,2

Лук кромид

23,94

29,65

ПЛОДОВЕ
ЦЕНИ

ПРОДУКТИ

На едро

На дребно

лв./кг.

лв./кг

Ябълки

40,43

50,08

Череши

46

Дини

49,33
7,34

20,5

Грозде

69

46,2

Портокали

38,2

42,9

Лимони

50,32

62

Банани

54,24

61,6

Киви

64,65

73,9

КУЛТУРИ И ПРОДУКТИ

МЯРКА

хлебна пщеница

( лв./т.)

брашно тип

500

( лв./кг.)

брашно тип

700

( лв./кг.)

зрял фасул

ЦЕНА

с*МС

5 000
9,50

*11,40

7,70

* 9,45

маслодаен слънчоглед

( лв ./кr.)
( лв./т.)

9 000

соя

( лв./т.)

2 500

52 ..

( лв./ т.)

3 800

царевица зърно

( лв./ т.)

5 050

фуражна пшеница

( лв./т.)

3 900

фуражен ечемик

( лв./т.)

3 450

овес

( лв./т.)

3 000

пивоварен ечемик
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ОСРЕДНЕНИ ЦЕНИ ЗА

1995

г.

ЦЕНИ
ИЗКУПНИ

ЦЕНИ НА ЕДРО

ЦЕНИ НА ДРЕБНО

ЛВ/КГ.Ж.Т ЛВ./Л.

ЛВ/КГ.Ж.Т.ЛВ./БР .

ЛВ./КГ . ЛВ./БР .

13,40

17,50

23

11,50

16,27

Сирене

125

147,8

Кашкавал Витоша

175

250

св . месо бут

200,00

220

св . месо врат

195,00

213

220,00

260

ПРОДУКТИ

Мляко прясно краве
Мляко кисело краве

Свине за месодобив

68,00

Телета за месодобив

7.

тел . месо

ШОЛ

тел . месо

кост

64 ,80

179

Икономически резултати на селското стопанство .

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМИТЕ С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В
ОТРАСЪЛ СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ФИНАНСОВ

1993

г

1994

г

1995

г

РЕЗУЛТАТ

Загуба (хил. лв.)

1588 093

2401 831

2852 000

8. Обща подкрепа за селското стопанство.
И нформацията се съдържа в т. V Други мерки .
Търговски потоци (обеми) по категории продукти:

9. Внос
10. Износ
Информацията е предоставена в отделни файлове .

В. Статистика, обособена по продукти
Засети площи по групи култури
(хил. хектара)

1990

1992

Зърнени- общо

2 157

2 337

2 291

2 315

2 341

2 186

Пшеница

1163

1200

1108

1266

1320

1181

Ръж

24 .5

25

21

19.2

14.5

14.1

Ечемик

360

383

391

361

390

396
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Овес

352

358

427

517

531

357

Царевица

424

560

619

528

493

475

Фуражен грах

38.1

33.5

16.8

13.9

8.1

7

Ориз

10.6

8.2

4.5

3.1

0.8

1.3

Фасул

39.0

36.0

35.0

27.0

37.0

42.7

Технически- общо

422

413

590

560

565

655

Зеленчуци,картоф

157

161

157

135

161

209

1 034

852

812

605

332

299

523

372

312

240

63

75

и, тикви, пъпеши
и дини

Фуражни

-

в т.ч. силажни

кул,ури

Няма отделни данни за хлебна и фуражна пшеница.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРУПИ КУЛТУРИ
(тона)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Зърнени

8216471

9 072 245

6 643 891

5 717 414

6 461 794

6 594 942

вт.ч.

5 292 233

4 497 045

3 442 555

3 618 220

3 754 308

3 435 251

1 221 139

2 775 208

1 742 275

983 281

1 383 599

1 817 222

52 972

32 788

29 589

15 942

10 636

10 696

1 074 666

1 401 488

986 257

583 881

758 431

968 088

583 704

855 985

303 862

95 332

111 622

157 481

1 565 181

1 347 474

1 075 000

818 886

1 038 237

2 241 024

432 740

497 604

566 237

357 079

497 183

648 741

6 681 442

7438191

4 067 023

2 202 928

1 302 963

1 914 826

1995

1996

пшеница

царевица

фуражен
грах

Технически

в т.ч. захарно
цвекло

Зеленчуци,ка

ртофи,
тикви,
пъпеши и
дини
вт.ч.

картофи
Фуражни

БРОЙ ЖИВОТНИ КЪМ 1.01.

(LIVESTOCK NUMBERS AS OF 1.01 .)

Едър рогат

добитък

1991

1992

1 456 900

1 310 454

1993

973 727

1994

750 395

638 238

631 739

66

в т.ч. крави

609 363

574 899

489 304

418 940

350 533

-

596 566

574 024

486 644

418 940

349 281

в т.ч.

371 235
-

млечни крави

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО
(тонове)

COMMERCIAL AND

FARМ SLAUGHТER

ANIMALS IN CARCASS WEIGHT

(TONS)
1990

1991

.

1992

1993

1994

1995

125 966

115 140

154 242

122 122

95 528

69 410

407 940

362 194

319 382

276 761

207 096

257 586

72 969

78 445

83 515

64 795

56 446

49 963

Птици

181 770

100 270

88 918

97 120

81 701

97 193

Други

2 638

3 221

4 055

4 677

4 693

5 951

Всичко

791 283

659 270

650 112

445 464

480 103

Месни

109 840

100 768

103 430

66 459

67 654

Едър рогат

добитък*
Свине

ДРД

565 475

85 619

субпродукти
Говеждото и телешкото месо не се разглеждат
поотделно .

вино

1990

Винени лозя

1991

1992

1994

1993

1995

130 788

128 787

126177

109104

103003

97 749

562 675

576 172

615 697

393 747

380 398

499 035

219 875

244 063

200 786

152 369

164 680

162 180

4 306

891

1 813

1 393

(хектара)
П роизводств
о на грозде

(т)

П роизводств
о на

гроздови

вина (хил. л)
Гроздова

-

-

шира

(хил. л)

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
(тона)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

67

Ориенталски

56 560

56 919

52 660

36 184

25 637

11 686

15 809

12 609

10 344

7 032

5 585

5 259

67 529

73 983

66 623

57 322

50 486

31 241

75 812

79 749

48 558

32 098

53 664

74 599

iТЮТЮН

Тютюн

~'Вирджиния "
Манипулиран

ферментирал
тютюн

Тютюневи
изделия

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО

1990

Мляко - общо

1991

1992

1994

1993

1995

2 384 922

2 004 748

1 806 351 1 531123

1420497

2 039 610

1 708 659

1 542 640 1300814

1 162 087

262 911

219 262

1402945

(хил. л)
в т. ч. краве

овч е

180 033

129 430

143 631

1 128 647

119 631

С. Статистика на развитието на селските райони

1. Селски райони .
2. Национална статистика за мерките за приспособяване на структурните мерки в
земеделието.

Засега МЗХП не разполага с такава информация

О. Вътрешен пазар

а) Общият брой на търговските дружества в системата на МЗХП от хранителната
промишленост са

250.

6) Общият брой на предприятията с предмет на дейност месопреработка е 54 .
Капацитетът на предприятията е

500

хил. т . годишно.

В момента производството за цялата страна е около

Броят на предприятията, одобрени
(месокомбинатите в rp. Враца и rp. Силистра).

за

износ

35 хил.
в

тона.

Европейския

сьюз

-

2

броя

Във всяко предприятие се извършват:

- клане;
- обработка на месо;
- охлаждане и замразяване;
- месопреработка.
Що се отнася до хладилниците (освен 54-те хладилника към всяко предприятие по един

бр . ) има и един хладилник с капацитет от 10 хил. тона, който се намира в София .
Млечната промишленост обхваща 53 предприятия, от които 5 са приватизирани.
П роизводствените им мощности са за преработка на 2500 млн. л. мляко.През 1995r. са
преработени 500 млн.л. мляко . Произведени са 3.5 х.т. млечни масла, 45 х.т. сирене, 10.5 х.т.
кашкавал, 160 х.т. мляко за консумация. Частните млекопреработвателни фирми са около 300,
но произвеждат около 22 о/о от млякото за консумация, 34 о/о от производството на сирене, 24 о/о
от кашкавала и 20 о/о от млечните масла .
Към настоящият момент 24 частни и държавни фирми са получили разрешение да
изнасят овче сирене за ЕС.
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С. Статистика на развитието на селските райони

1. Селски райони.
2. Национална статистика за мерките за приспособяване на структурните мерки в
земеделието.

Засега МЗХП не разполага с такава информация

D.

Вътрешен пазар

а) Общият брой на 1Ърговските дружества в системата на МЗХП от хранителната
промишленост са

250.

6) Общият брой на предприятията с предмет на дейност месопреработка е 54.
500 хил. т. годишно.
В момента производството за цялата страна е около 35 хил. тона.
Броят на предприятията, одобрени за износ в Европейския съюз - 2 броя

Капацитетът на предприятията е

(месокомбинатите в гр. Враца и гр. Силистра).
Във всяко предприятие се извършват :

- клане;
- обработка на месо;
- охлаждане и замразяване;
- месопреработка.
Що се отнася до хладилниците (освен 54 -те хладилника към всяко предприятие по един

бр . ) има и един хладилник с капацитет от 1О хил. тона, който се намира в София.
Млечната промишленост обхваща

53 предприятия, от които 5 са приватизирани .

Производствените им мощности са за преработка на 2500 млн. л. мляко.През 1995г. са
преработени 500 млн.л. мляко. Произведени са 3.5 х.т. млечни масла, 45 х.т. сирене, 10.5 х.т.
кашкавал, 160 х.т. мляко за консумация . Частните млекопреработвателни фирми са около 300,

но произвеждат около 22 о/о от млякото за консумация, 34 о/о от производството на сирене, 24 о/о
от кашкавала и 20% от млечните масла .
Към настоящият момент 24 частни и държавни фирми са получили разрешение да
изнасят овче сирене за ЕС.

През 1995г. са произведени общо 1455399 хил.бр. яйца . От тях 976671 хил.бр са в
частни стопанства, а 478728 хил.бр в 10 селскостопански организации.

