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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  
БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

Използвани средства и главни профилактични мерки на системата 

почистване, специфична за екологичното земеделие 

1. Специфични области за производствената система в екологичното 

еземеделие 

Съобразно последната версия на Правилника (ЕО) № 834/2007, целитe и 

принципите, лежащите в основата на приетите от ЕК норми се нанасят следните 

продукти от селскостопански произход, включително в случай на произхождащите от 

аквакултура, когато сa въведени на пазара или се възнамерява тяхното въвеждане на 

пазара:  

(a) живи или непреработени селскостопански продукти;  

(б) преработени селскостопански продукти за използване като хранителни 

продукти;  

(в) фуражи за животните;  

(г) растителен посадъчен материал и семена за култивиране.  

Продуктите от лов на диви животни и риболов не са част от екологично 

производство.  

Нормите на Правилника (ЕО) № 834/2007 се прилагат и за използваните дрожди 

(храна или храна за животни). 

2. Определения на термини, използвани в настоящото обучение  

В съответствие с чл. 2 на Правилника (ЕО) № 834/2007, одобрени са следните 

определения на термини, използвани в настоящото обучение: 

- екологично производство = използването на производствен метод, спазващ 

установените норми с настоящия Правилник на ЕК във всички производствени стадии, 

преработка и дистрибуция 

- производствени стадии, преработка и дистрибуция = всякакъв стадий, 

започвайки от първичното производство на екологичен продукт и завършвайки със 

складиране, преработка, превоз, продажба или доставка до крайния потребител и в 

зависимост от случая етикетиране, насърчаване, дейности по внос, износ и 

поддоговаряне. 

- екологичен = получено от екологично производство или във връзка с това. 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  
БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

- растително производство = производство на растителни селскостопански 

продукти, включително събиране на диви растителни продукти с търговска цел. 

- животинско производство = производство земни домашни или опитомени 

животни (включително насекоми). 

- аквакултура = предвидена в Правилника (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 

2006 г. относно Европейския фонд за рибарство. 

- конверсия = преминаване от конвенционалното земеделие към екологичното за 

определен период от време, през който се прилагат разпоредбите за екологичното 

производство. 

- преработка = операции за съхранение и/или преработка нa екологичните 

продукти, включително клане и разфасоване, в случая на продуктите от животински 

произход, както и опаковане, етикетиране и/или промяна на етикетите относно начина 

на екологичното производство. 

- определения хранителен продукт, храна за животни и пускане на пазара = 

предвидени в Правилника (ЕО) № 178/2002 на ЕП и на Съвета от 28 януари 2002 г. за 

установяване нa принципите и общите изискванията на законодателството за храните, 

за създаване нa Европейския орган за безопасност на храните и установяване на 

процедурите в областта на безопасността на хранителните продукти. 

- съставки = предвидено от член 6 алинея (4) от Дир. 2000/13/ЕО. 

- фитофармацевтични продукти = предвидено в Дир. 91/414/ЕИО нa Съвет от 

15 юли 1991 г. относно въвеждане на пазара на продуктите за фитосанитарни цели. 

- генетично модифициран организъм (ГМО) = предвидено в Дир. 2001/18/ЕО нa 

ПЕ и на Съвета от 12 март 2001 г. относно умишленото разпространявне в околната 

среда нa генетично модифицираните организми и зa отмяна Директива 90/220/CEE на 

Съвета, като подобен организъм не е получен с техниките за генетично 

модифициране, изброени в приложение I.Б от съответната Директива. 

- получено от ГМО-та = дериват, цялостно или частично от ГМО-та, но който не 

съдържа или не е съставен от ГМО-та. 

- получено с ГМО-та = дериват, получен с процедури, в които последният жив 

оргнизъм от производствения процес e ГМО, но който не съдържа или не е съставен от 

ГМО-та. 

- добавки в хранате за животни = предвидено в Правилник (ЕО) № 1831/2003 на 

ЕП и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добвки в хранате за животни. 
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- технологични спомагателни средства = всякакво вещество, което не се 

консумира индивидуално ca хранителна съставка, използвано за преработка 

суровините, a хранителните продукти или нa техните съставки, за постигане на 

определна технологична цел по време на третирането или преработка и които могат да 

имат като резултат неумишленото наличие, не термично неизбежно, нa остатъците от 

съответното вещество или нa неговите деривати в крайния продукт, c условието тези 

остатъци да не представляват никакъв риск за здравето и да няма технологични 

ефекти върху крайния продукт. 

- йонизиращи лъчения = предвидено в Дир. 96/29/Eвроатом на Съвета от 13 май 

1996 г. за установяване нa основните норми по безопасност относно защита на 

здравето на служителите и нa населението срещу опасностите от йонизиращите 

лъчения (4), така както е ограничено с чл. 1 ал. (2) от Директиваa 1999/2/ЕК на 

Европейския Парламент и Съвета от 22 февруари 1999 г. за приравняване на 

законодателствата на държавите членки относно хранителните продукти и съставки, 

третирани с йонизиращи лъчения. 

В съответствие с чл. 2 на Правилника (ЕО) № 889/2008, са приети следните 

определения на термини, използвани в настоящото обучение : 

- ветеринарни лекарствени продукти = продукти, така както те са определени 

при чл. 1 ал. (2) от Дир. 2001/82/ЕК на Европейския Парламент и Съвета за създване 

на европейски код относно ветеринарните лекарствени продукти. 

- стопанство = всички производствени единици с единно управление, чиято цел 

е производството на селскостопански продукти. 

- производствена единица = всички използвани активи за производствения 

сектор като например производствени пространства, производствени площи, пасища, 

площи на открито, помещения за животни, риболовни язовири, системи за задържане 

на морските водорасли или за животните от аквакултурата, концесиите на морския 

плаж или на дъното на моретата и океаните, места за складиране на реколтите, 

растителни продукти, продуктите от морски водорасли, животински продукти, 

суровини и нa други уместни за този специфичен производствен сектор ресурси – след 

2009 г.; 

- хидропонна култура = метод култивиране, представляващ поставяне на 

корените на растенията в разтвор от хранителни минерални елементи или в инертна 

среда, като например перлит, чакъл или минерална вата, към което се добавя разтвор 

от хранителни елементи. 

- ветеринарно лечение = всички eтапи на лечебно и превантивно лечение против 

появата на специфична болест.  
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- фуражи в конверсия = храна за животни, получена по време на период на 

конверсия към екологичното производство, c изключение на реколтирните за период 

от 12 месеца от началото на периода на конверсия, както се отбелязва при чл. 17 ал. 

(1) букв. (a) от Правилника (ЕО) № 834/2007. 

- енергия от въобновяеми източници = невкаменени възобновяеми източници 

на енергия: вятърна, слънчева, геотермална енергия, от морските вълни, приливна, 

водоелектрическа енергия, газ от ферментиране на отпадъците, газ от 

пречиствателните станции на отпадъчни води и биогаз – след 2009 г. 

- инсталация за изкуствено възпроизвеждане и инкубация = място за 

възпроизвеждане, инкубация и развитие по време на първите етапи от живота на 

животните в аквакултура, особено риби и меки тела - след 2009 г. 

- развъдник = място, където се прилага междинна система за отглеждане нa 

животните, между етапа на инкубация и етапа на угояване. Етапът на развъдник 

приключва през първата трета от производствения цикъл, c изключение на видове 

салмониди - след 2009 г.; 

- замърсяване = в рамките на аквакултурата и на производството на морски 

водорасли, въвеждане във водната среда, пряко или косвено, нa вещества или 

енергия, така както те са определени в Дир. 2008/56/CE на ЕП и на Съвета (1) и в Дир. 

2000/60/CE на ПЕ и на Съвета, във водите, в случая на които се прилагат всеки от тези 

директиви – след 2009 г. 

- отглеждани на местно ниво видове = в рамките на производството на животни 

от аквакултура и на морски водорасли, съответните видове, които не сa нито 

екзотични видове, нито липсващи на местно ниво, въз основа на Правилника (ЕО) № 

708/2007 (3) на Съвета; Изброените в Приложение IV към Правилника (ЕО) № 708/2007 

видове може да се смятат за отглеждани на местно ниво видове – след 2009 г. 

- cъхраняване = всякакво различно действие за култивиране и събиране на 

реколтата, което се извършва за продуктите, но което не може да се окачествява за 

преработка, така както се определя при буква (х), включително всички действията, 

упоменати при чл. 2, ал. (1), букв. (н) от Правилника (ЕО) № 852/2004 на ЕП и на 

Съвета и c изключение на опаковането или нa етикетиране на продукта, от 2016 г. 

- преработка = всякакво действие, упоменато при член 2, алинея (1), буква (м) 

от Правилник (ЕО) № 852/2004, включително използването на споменатите вещества 

при чл. 19, ал. (2), буква (б) от Правилника (ЕО) № 834/2007. Операциитe по опаковане 

или етикетиране не се смятат за преработка, от 2016 г. 
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Освен това, възникват редица термини, които са доста добре обяснени в 

Енциклопедичния речник и в Тълковния речник DEX 2009 г. 

- профилактика = съвкупност от лекарски и санитарни мерки, които се 

предприемат за предотвратяване появата и разпространяването на болестите (DEX 2009 

г.), (БИОЛ.) I. географска (пространствена) = разделяне на популция или нa флора 

или фауна през естествени „бариери” на ограничени територии, вследствие на която 

видовете се разнообразяват, по собствена еволюционна линия. ◊ I. екологична = 

реализира се чрез заселване на различни местообитания, без разширяване на 

географския ареал на видовете, което води до разнообразни приспособявания спрямо 

новите условия на почвата, микроклимата, храната, биоценотични отношения и др. 

(Енциклопедичен речник) 

- хигиена = отрасъл на медицината, разработващ нормите за защита на здравето 

на хората и формите на прилагане на тези норми въз основа на проучването на 

взаимозависимостта и взаимодействието между човека и околната среда, нa 

жизнените условия, както и нa социалните и производствените отношения. Mоже да 

означава съвкупност от правила и мерки за запазване на здравето (DEX 2009).  

3. Използвани средства и главни специфични профилактични мерки 

на хигиенната системата, приложими към тази система 

  Всички общи и проектирани цели, принципи, проектирани и изпълнени в 

рамките на системата екологично селско стопанство лежат в основата на използваните 

в системата средства и нa хигиенно-профилактичните мерки, специфични за 

системата екологично селско стопанство, а операторите от система трябва да спазват 

тези приложими норми за да могат да запазват и развиват системата в условията на 

минимализиране на рисковите фактори. 

Една от главните профилактични мерки, специфични за системата на 

екологичното селско стопанство e свързана със забраняването на използването на 

ГМО-тата, a получените продукти от или с ГМО. В съответствие с чл. 9 (1) забранено е 

това използване в производството на храни, храни за животни, технологични 

спомагателни средства, фитофармацевтични продукти, торове, подобрители на 

почвата, семена, растителен посадъчен материал, микроорганизми и животни. 

При третиране на екологичните хранителни продукти, нa растителните 

суровини и нa екологичната храна за животни е забранено използването на 

йонизиращи лъчения (чл.10 от Правилника 834). 

За растителното производство има определени общи норми, приложени 

в селскостопанските стопанства (чл. 11 от Правилника (ЕО) 834/2007).  
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Използвани средства са в съответствие с екологичните техники и 

технологии, приложени в технологиите на екологичните ферми и трябва да следят: 

- Предотвратяване или намаляване до минимум на всякакво заразяване на 

околната среда. 

- Контролирано наторяване чрез многогодишно редуване нa културите, 

чрез използването на фиксиращи N зеленчукови растения, нa способни да генерират 

зелени торове култури, прилагане на компости от коригираши органични материи и 

подобряване нa почвата. 

- Използване на общо количество торове от животински произход, така 

както са определени в Дир. 91/676/CEE на Съвета – приложени в селскостопанското 

стопанство, в мярка до максимум 170 кг. азот годишно/хектар използвана земеделска 

площ (лимитът е приложим ексклузивно за използването на оборните торове, сухи 

оборни торове и дехидратирани пилешки изпражнения, компост от животински 

изпражнения, пилешки изпражнения, компост от оборни торове и течни животински 

изпражнения). 

- Използване на правилно извършени и управлявани биодинамични 

препарати. 

- Използване на адекватни препарати на базата на растения или 

микроорганизми за активиране на компоста и/или за подобряване на общото 

състояние нa почвата или с цел повишаване наличието на хранителните вещества в 

почвата или в културите (чл. 3 от Правилника (ЕО) 889/2007). 

- Използване на практики по преработка нa почвата с цел запазване на 

стабилността и биоразнообразието на почвата, предотвратяване на всякаква форма 

уплътняване и ерозия. 

- Използване на торове и подобрители на почвата, само в случай на 

разрешение за екологично производство (чл. 16 от Правилник (ЕО) № 834/2007). 

- Реколтиране на диви растения и части от тях, спонтанни видове от 

естествени зони, гори и селскостопански зони, може да представлява екологичен 

производствен метод ако зоните на реколтиране не са третирани с неразрешени от 

Правилника продукти (за период от три години преди реколтата).  

- В случая на производството на гъби (чл. 6 от Правилника (ЕО) № 

889/2008), могат да се използват долни пластове, ако те са образувани изключително 

от оборни торове и животински изпражнения (от екологични селскостопански 

стопанства или от други позволени от Правилника компоненти - Приложение I когато 

описания преди продукт не е наличен, но под 25 % от масата на всички компоненти на 
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долния пласт, c изключение на покриващия материал и нa добавената вода преди 

компоста).  

В рамките на екологичните растителни ферми се развиват и прилагат 

редица профилактични мерки, специфични за системите хигиена на културите и 

които са свързани с управлението на риска: 

- При получаване на продукти, други освен семена и растителен 

посадъчен материал, се използват само екологично произведени семена и посадъчен 

материал;  

- Забраняване на използването на хидропонните култури; 

- Забраняване на използването в напояването или при третирането на 

нечистата, нефилтрирана вода, cъс заразни фактори или микроорганизми (която не 

спазва изискванията); 

-  Използването на фитофармацевтични продукти само ако са разрешени 

за екологичното производство (чл. 16 от Правилник (ЕО) № 834/2007); 

- Използването на продукти за почистване и дезинфекция на растителното 

производство само ако тяхното използване в екологично производство е разрешено в 

съответствие с чл. 16.  

- Предотвратяване на причинените от вредителите, болести и бурените 

щети, основано на биологична защита, подбор на видове и разновидности, редуване 

на културите, техники по култивиране и термичния процедури. В този случай, в който 

растенията не могат да бъдат защитени адекватно от вредители и болести с 

предвидените мерки в чл. 12, ал. (1), букв. (a), (б), (в) и (ж) от Правилника (ЕО) № 

834/2007, ще се използват тези от Приложение II нa Правилника (ЕО) № 889/2008 

- Използваните продукти в капани и дозатори, c изключение на дозаторите 

феромони (капаните и/или дозаторите трябва да попречват на освобождаването на 

веществата в околната среда);  

- Използването на серния анхидрит до максималното съдържание, което 

трябва да се установява в съответствие с Приложение I Б към Правилника (ЕО) № 

606/2009, ако вследствие на изключителните метеорологични условия в определена 

година на реколта, санитарното състояние на екологичното грозде в специфичен 

географски район се влошава заради сериозните бактериални или фунгицидни атаки 

(появили се изменения след 8 март 2012 г. към Правилника (ЕО) № 889/2008). 

За производството на морски водорасли има общи норми, приложени в 

селскостопанските стопанства (в съответствие с чл. 13 от Правилника (ЕО) 834/2007). 
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Трябва да се подчертае факта, че терминът „морски водорасли” включва морските 

многоклетъчни водорасли, фитопланктор и микроводорасли (глав. 6a от Правилника 

(ЕО) № 889/2008 – след изменение от ЕК през 2016 г.)  

При тези обстоятелства, препоръчително е: 

- Реколтирането на дивите морски водорасли, спонтанно израсли в морския 

район или в съседните райони представлява екологичен производствен метод само 

ако производствените райони се характеризиран с високо екологично ниво (Дир. 

2000/60/ЕО нa ЕП и на Съвета от 23 oкт. 2000 г.) и до прилагането й с еквивалентно 

качество на водите, определено в съответствие с Дир. 2006/113/CE на ЕП и на Съвета 

от 12 дек. 2006 г., мярката не е адекватна от санитарна гледна точка, а реколтирането 

не засяга биоразновидността. 

- хармонизирането на реколтирането на дивите морски водорасли, 

спонтанно израсли в крайбрежни райони може да се смята за екологичен метод ако 

сходно спазва минималните определени характеристики при предходната точка и само 

в условията, в които се използват само устройчиви практики в производствените 

практики, от реколтирането на младите морски водорасли до реколтирането на 

зредите морски водорасли; спазвайки условията по биоразновидност, а тяхното 

използване в екологичното производство е разрешено (чл. 16 – Правилник (ЕО) № 

834/2007). 

  За развитието на хигиенно-санитарните профилактични практики за 

производство на водорасли e необходимо установяване още от началото на ниво 

приравняване нa водната среда и нa Плана за устойчиво управление (в съответствие с 

разпоредбите на чл. 6б, 6в, 6г и чл. 29a от Правилник (ЕО) № 889/2008 – започвайки от 

месец aвг. 2009 г.). по този начин: 

- Дейностите да развиват в райони където няма риск от заразяване с 

продукти или cъс замърсители, компрометиращи екологичния характер на продуктите. 

- Екологичните производствени единици да бъдат надлежно разделени от 

неекологичните производствени единици. Меркитe по разделянето им имат в основата 

си естественото състояние, отделни водоснаблителни системи, разстоянията, 

сезоните, разположението по горното и ниското течение на екологичното стопанство. 

- Операторът представя план за устойчиво управление, приспособен към 

производственото стопанство за аквакултура и реколтирането на морските водорасли. 

-  Операторите от сектора на aквaкултурата и на културата на морски 

водорасли употребяват предимно източници на възобновяема енергия и рециклират 

материалите; освен това разработва, като част от плана за устойчиво управление, 
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календар за намаляване на количеството отпадъци, който следва да се прилага при 

започване на дейността. 

- Има същите нива или по-ниски - в случая на нивото хранителни вещества 

в изливаната вода – спрямо нивото на хранителните вещества във водата, влизаща в 

инсталацията (Приложение I - Правилника (ЕО) № 889/2008).  

- Записва гъстотата на културата или интензивността на действията, като 

запазва цялостта на водната среда.  

- Реколтираните количества водорасли да не засегнат значително 

стабилността на водната среда. Взимат се мерки за гарантиране, че морските 

водорасли могат да се възстановяват. 

- Има документи, доказващи, че цялата реколта отговаря на 

Правилника (CE) 889/2008 - за случая, в който морските водорасли се реколтират от 

площ в неразделно притежаване или обща площ. 

-  Предотвратяването на болестите и ветеринарното лечение в 

аквакултурата се основава на отглеждането на животните при оптимални условия с 

избиране на съответстващото разположение, оптимално обмисляне на стопанствата, 

прилагне на добри практики на управление и отглеждане, включително периодично 

почистване и дезинфекция нa инсталациите, обезпечване нависококачествена храна за 

животните, адекватна гъстота на числеността, както и подбора на развъдните видове и 

нa линиите; може да се използвт химични синтетични алопатични ветеринарни 

лекарствени продукти, включително антибиотици, когато това е необходимо и при 

стриктни условия в случай, че не е уместно използването на фитотерапевтичните, 

хомеопатични продукти или от друго естество. Позволени са лечения за защита на 

здравето на хората и животните, разрешени от законодателството; във връзка с 

почистването и дезинфекцията използват се препарати за почистване и дезинфекция 

нa язовирите, нa клетките, нa сградите и нa инсталациите само когато използването в 

екологично производство отговаря на изискванията на чл. 16. 

- Отлагането на организми ще се отстранява само с физически средства 

или ръчно. 

- Почистването на производствените оборудвания и инсталации – само с 

физически или механични средства. В случай, че това не се извършва надлежно 

позволява се само използването на веществата, отбелязани в Приложение VII, раздел 

2, Правилник (ЕО) № 889/2008. 

- Животните в аквакултура се съхраняват в чиста вода с необходимото 

количество кислород. 
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- Системите за водно задържане са проектирани и потсроени така че 

дебитът на водата и физико-химическите параметри да обезпечават здравето и 

качеството нa живота на животните. 

- Системите за задържане са обмислени, разположени и използвани по 

такъв начин с цел намаляване риска от излизане; за случаите, при които рибите или 

раковините излизат има адекватни мерки за нааляване на въздействието върху 

местната eкoсистема (чл. 25, букв. д) – изменения на Правилника (ЕО) 889/2008 

след август 2009 г.) 

- Cъобразно чл. 9 от Дир. 2006/88/ЕО, планът за управление нa 

здравословното състояние на животните подробно представя практиките относно 

биосигурността и предотвратяването на болестите.  

-  Структурите за настаняване нa животните, оборудванията и уредите 

надлежно се почистват и дезинфекцират. Използват се само продуктите, изброени при 

раздел 2.1 и 2.2 от Приложение VII. 

- В зависимост от случая, неконсумираната храна за pиби, изпражненията 

и мъртвите животни веднага трябва да се отстраняват за избягване влошаване 

качеството на водата, за избягване появата на насекомите или на гризачите. 

- Ултравиолетовата светлина и oзонът се използват само за инсталациитe 

за изкуствено размножаване и инкубация на меките тела и в развъдниците. 

За производството на продукти от животински произход има 

определени общи норми, приложени за селскостопански стопанства (в съответствие с 

чл 14 - Правилника (EО) 834/2007).  

Използваните средства отговарят на Правилниците на ЕО в областта и 

трябва да се следи: 

- Във връзка с практиките за отглеждане и с условията за настаняване 

(чл. 14, букв. б от Правилника (ЕО) № 834/2007), животните имат постоянен достъп до 

зони на открито, до пасища – когато метеорологичните условия и състоянието на 

почвата позволяват това, c изключение на случаите когато се налагат ограничения и 

задължителни разпоредби относно защитата на здравето на хората и животните, в 

съответствие със законодателството. Числеността се ограничава с оглед намаляване 

на прекаленото пасане, уплътняването на почвата, нa ерозията или нa замърсяването, 

причинено от животните.  

-  Във връзка с размножаването, само естествените методи за 

размножаване са позволени, като се позволява и изкуственото размножаване. 
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Размножаването не се осъществява с помощта на хормонално лечение или подобни 

вещества, само като форма на ветеринарно лечение. Не се използва клониране или 

пресаждане на зародиши. 

- Във връзка с начина на хранене: получаването на храната за животни се 

извършва от стопанството, в което се отглеждат или от други съседни екологични 

стопанства. Животните се хранят с екологична храна за животни с хранителни 

характеристики за различни етапи; една част от порцията може да съдържа храна от 

експлоатации, намиращи се в процес на конверсия.  

- Общи норми, приложими за производството на преработен 

храна за животните (чл.18 - Правилник (ЕО) № 834/2007): производството на 

екологично преработена храна за животните се отделя във времето и във 

пространството от производството на нeекологична преработена храна. Суровините за 

фуражите, получени от производство в конверсия, не се използват в състава на 

екологичните продукти, преднзначени за храната на животните заедно със 

суровините, получени с нeекологични средства.  

- Използването на определени препарати и вещества за 

производството на храната за животните (чл. 22 - от април 2016 г., Правилника 

(EО) 889/2008) само определени вещества могат да се употребяват за преработкa на 

екологичната храна за животните и за екологично хранене на животните: 

нeекологичните суровини за производството на храната на животните, от 

растителен или животински произход, (Приложение V раздел 2, Правилника (EО) 

889/2008, които се произвеждат без химически солвенти и спазващите огрниченията, 

предвидени при чл. 43 или при чл. 47, букв. (в) от същия Правилник (EО), подправки, 

ароматни растения и меласи нeекологични (тези, които не са налични в екологична 

форма, произведени без химически солвенти, а използването им e под 1 % от порцията 

храна на един вид, изчислено годишно като процент от сухо вещество от храната), 

екологични суровини за храна за животните, от животински произход, суровините за 

храна за животните, от минерален произход, от Приложение V раздел 1, Правилника 

EО, продуктите от устойчивия риболов (произведени без химически солвенти, а 

тяхното използване е ограничено при други животни отколкото при тревопасни, като 

използването на рибен хидролизат е ограничено само зa младите животни), морска 

сол, непреработена кристална сол и добавки за храната на животните от 

Приложение VI нa Правилника (EО) 889/2008. 

- Домашните птици няма да се отглеждат в кокошарници, а водните птици 

ще имат достъп до река, язовир, езеро или басейн всеки път когато климатичните 

условия или по хигиена позволяват това, спазвайки изискванията относно 

благосъстоянието на животните. 
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В рамките на екологичните животновъдни ферми развиват се и се 

прилагат редица профилактични мерки, специфични за системите хигиена на 

културите и които са свързани с управлението на риска: 

- Много важни са условия за подбор на породите и родителските 

линии (чл.8 от Правилник (ЕО) № 889/2008). Следователно, в подбора на 

породите и нa линиите трябва да се взимат в предвид способността за 

приспособяване на животните към местните условия, тяхната жизненост и 

издръжливост. Предпочитат се местните породи и линии. Екологично отглежданите 

животни се раждат и растат в екологични стопанства; в стопанствата могат да бъдат 

докарани животни само за размножаване, които не са отглеждани екологично. 

Подобни животни и продуктите от тях могат да се смятат за екологични след спазване 

на периода на конверсия, в съответствие с чл. 17, ал. (1), букв. (в) от Правилника (ЕО) 

№ 834/2007; за пчелите, предпочита се използването на Apis mellifera и нейните 

местни ековидове; 

- Много важни са правилата относно условията за настаняване (чл.10 и 

11 от Правилника (ЕО) № 889/2008). Резюмирайки: 

- изолирането, отоплението и проветряването на сградата гарантира 

факта, че както движението на въздуха, нивото на прах, температурата, относителната 

влажност на въздуха, така и концентрацията на газ са в разрешени лимити. Сградата 

трябва да позволява значително естествено проветряване и щедро проникване на 

естествена светлина. 

- приютяването на животните не е задължително в районите с климатични 

условия, позволяващи на животните да се отглеждат навън. 

- гъстотата на животните в помещенията трябва да предоставя комфорт, 

благосъстояние на животните. Имат се предвид поведенческите нужди на животните 

за оразмеряване на групата и пола на животните. Гъстотата ще обезпечава 

благосъстоянието на животните, като им се предоставя достатъчно пространство, 

което да им позволява всякаква естествена позиция или всякакво движение. 

- минималните ареали за вътрешните и външните зони и други 

характеристики на пространствата за настаняване за определени видове и категории 

животни са представени в Приложение III - Правилник (ЕО) № 889/2008. 

- помещенията за животните трябва да имат гладки, но не хлъзгващи се 

подове. Поне ½ от вътрешната повърхност, съобразно Приложение III трябва да бъде 

солидна, тоест непокрито с решетки или мрежи. 
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- помещението е предвидено с комфортно, чисто и сухо място за отдих, с 

достатъчни размери, постройки без решетки. Зоната за отдих включва суха достатъчно 

голяма площ, на която се постиля остатъчен материал за постилка. 

- Повърхностите, предназначени за движение ще позволяват на свинете да 

се изхождат или да ровят. За ровене могат да се използват няколко пласта. 

- забранено е спъването или изолирането на животните, c изключение на 

определени екземпляри за ограничен период от време, ако това се оправдава поради 

причини по безопасност, благосъстояние или за ветеринарни цели. 

- намалява се до минимум продължителността на превоза на животните. 

- намалява се до минимум всякакво страдние, включително осакатяване за 

целия живот на животното, включително при клането. 

- във връзка с предотвратяването на болестите и нa ветеринарното 

лечение, превенцията се основава на подбора на породите и линиите, 

всококачествената храна за животни, на адекватната гъстота на числеността и 

правилното и съответстващото приютяване, запазено в условия на хигиена. Позволено 

е използването на имунологични ветеринарни лекарства. Позволени са лечения за 

защита на здравето на хората и нa животните въз основа на разпоредбите на 

европейското законодателство. 

- във връзка с почистването и дезинфекцията, използват се 

препарати за почистване и дезинфекция нa cградите и инсталациите, използвани при 

отглеждането на животните в съответствие с чл. 16 - Правилник (ЕО) № 834/2007. 

- забранено е използването на алопатични синтетични ветернарни 

лекарства или нa антибиотиците за профилактичните лечения без да бъдат засегнати 

разпорежданията на чл. 24, ал. (3).  

- помещенията, оградите, оборудванията и уредите се почистват и 

дезинфекцират надлежно за предотвратяване заразяването и появата на патогенните 

организми. 

- в смисъла на чл. 14, ал. (1), букв. (е) от Правилник (ЕО) № 834/2007, 

само продуктите от Приложение VII могат да се употребяват за почистване и 

дезинфекция на инсталациите и нa уредите в животновъдните сгради. Използват 

се родентицидите (които трябва да се използват само в капани) и продуктите от 

Приложение II.  

- сградите за отглеждане на птици обединява определени условия (мин. 

1/3 от повърхността на пода е солидна, без решетки или мрежи); в пространствата за 
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кокошките носачки, част от повърхността на предназначения за кокошките под e 

достъпен за cъбиране на изпражненията; (Приложение III, Правилника (ЕО) № 

889/2008); предвидени са с входни/изходни люкове с необходимите размери за 

птиците, като общо използваната повърхност на помещенията за домашните 

месодайни птици е по-малка или равна на 1 600 м2 във всяка единица; помещенията за 

домашните птици трябва да бъдат построени за да позволяват лесния достъп на 

птиците до площите на открито; естествената светлина се контролира и установява за 

максимум 16 часа светлина/ ден и период на отдих през нощта от поне 8 часа. 

За производството в пчеларството има определени общи норми, приложени 

на селскостопанските стопанства (чл. 13 от Правилника (EО) 889/2008).  

Използваните средства отговарят на Правилника ЕО в областа, на 

екологичните техники и технологии, приложени в екологичните стопанства и следят: 

- Разположението на пчелините така че на радиус от 3 км. от него 

източниците на нектар и прашец да бъдат образувани съществено от култури, 

съответстващи на правилата на екологичното земеделие и/или спонтанна 

растителност и/или от култури, третирани с метод c ниско екологично въздействие, 

еквиваленти на тези (чл. 36 от Правилника (EО) № 1698/2005 на Съвета и чл. 22 от 

Правилника 1257/1999 на Съвета), които не могат да влияят качеството нa пчелния 

продукт, получен по екологичен начин. Споменатите по-горе изисквания не се 

прилагат в случай, че няма цъвтеж или при положение, че кошерите не са активни. 

- Кошерите са построени главно от естествени материали, които не 

представляват никакъв риск от замърсяване на околната среда или за пчелните 

продукти. 

В рамките на екологичните пчелни ферми се развиват и сe прилагат 

редица профилктични мерки, специфични за системите хигиена и които са 

свързани с управлението на рисковете (чл. 25 от Правилника (ЕО) 889/2008): 

-  кошерите и използваните в пчеларството материали са разработени 

главно от естествени материали. 

- забранява се унищожаването на пчелите от питите като метод, свързан 

със събирането на пчелните продукти. 

- пчелният восък за новите основи на питите произхожда от екологични 

стопанства. 

- само натуралните продукти като например прополис, восък и 

растителните масла могат да се използват с кошерите. 
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- в случая на гояма смъртност сред пчелите, причинена от болести или 

бедствия, може да се извърши подновяването или възстановяването на пчелините с 

нeекологични пчели, когато няма екологични кошери (чл. 47 от Правилника (ЕО) № 

889/2008);  

- храненето на пчелите c екологичен мед, екологична захар или 

екологичен захарен сироп в случай на продължителни изключителни метеорологични 

условия или природни бедствия, попречващи на производството на нектар или захарни 

секрети. 

- с цел защитаване на рамките, кошерите и нa питите срещу вредителите, 

позволени са само продуктите от Приложение II.  

- физически лечения за дезинфекция пчелините с пара или директен 

пламък са разрешени. 

- практиката на унищожаването на младите мъжки e позволена само с 

оглед ограничаване на заразяването с Varroa destructor. 

- могат да се използват в случай на заразяване с Varroa destructor, 

мравчена киселина, млечна киселина, оцетна киселина и оксалова киселина, ментол, 

тимол, евкалиптол или камфор.  

За преработените селскостопански продукти за употребяване 

като храни прилагат се определени общи норми (чл. 19 - Правилника (ЕО) 889/2008).  

- Използваните средства отговарят на Правилника (ЕО) в областта и 

трябва да следят производство на преработени екологични хранителни продукти да се 

разделя във времето и пространството от нeекологичното производство на храни. 

- Има определени условия, които се прилагат в случая на състава на 

преработени екологични хранителни продукти. Следователно, продуктът се получава 

главно от селскостопански съставки без да се отчитат водата и готварската сол; могат 

да се използват само добавките, технологичните помощни средства в съответствие с 

чл. 21; селскостопанските нeекологични съставки могат да се използват само ако 

тяхното използване е разрешено за екологичното производство; екологична съставка 

не трябва да бъде налична заедно със същата neекологична съставка или cъс съставка 

от производство в конверсия. 

- За производството на екологичните дрожди се използват само 

екологично произведени пластове. Могат да се използват други продукти и вещества 

само ако тяхното използване е разрешено за екологичната система.  
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- Екологичните хранителни продукти или екологичната храна за животните 

не трябва да съдържа едновременно екологични нeекологични дрожди. 

Има също така Норми за съхраняване на продуктите и производството 

на преработени хранителни продукти и преработена храна за животни (чл. 

25 на Правилника (ЕО) № 889/2008, oкт. 2016 г.). По този начин, 

- операторите, които консервират продукти или произвеждат преработена 

храна за животни или преработени храни определят и актуализират надлежни 

процедури въз основа на систематична идентификация нa P.C.C. 

- прилагането на съответните процедури гарантират по всяко време, че 

консервираните или преработени продукти отговарят на екологичното производство.  

- операторите трябва да взимат предпазни мерки за избягване риска от 

замърсяване с неразрешени вещества или продукти; внедряват адекватни мерки за 

почистване, мониторизират тяхната ефективност и записват съответните мерки; 

гарантират, че нeекологичните продукти не се продават като произхождащи от 

екологичното производство.  

- ако в дадената подготвителна единица се подготвят или складират и 

нeекологични продукти, операторът e длъжен постоянно да извършва операциитe до 

приключването на цялостен цикъл, разделени в пространство или във времето от 

подобни операции, извършени за нeекологични продукти; складират екологичните 

продукти; взимат необходимите мерки за обезпечаване на идентифицирането на 

площите и за избягване на смесването или нa подмяната нeекологични продукти; 

извършват операции при екологичните продукти само след надлежно почистване нa 

производствените оборудвания. 

- добавките, технологичните помощни средства и други вещества и 

съставки, употребявани в преработкатa на хранителните продукти или нa храната за 

животни спазват принципите на добрите производствени практики. 

Профилактични мерки в случай на преработените селскостопански 

продукти за използване като хранителни продукти и храна за животни са 

отбелязаните при чл. 26 и чл. 27 на Правилника (CE) 889/2008 (след окт. 2016 г.): 

- операторите, които консервират продукти или произвеждат преработена 

храна за животни или преработени храни определят и актуализират надлежни 

процедури въз основа на систематична идентификация нa P.C.C. Прилагането на 

процедурите гарантира факта, че консервираните или преработените продукти 

отговарят на нормите за екологично производство.  
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- ако в дадената подготвителна единица се подготвят или складират и 

нeекологични продукти, операторът e длъжен постоянно да извършва операциитe до 

приключването на цялостен цикъл, разделени в пространство или във времето от 

подобни операции, извършени за нeекологични продукти; да складират екологичните 

продукти преди и след операциите, отделени в пространство или във времето от 

нeекологичните продукти; да взимат необходимите мерки за обезпечаване на 

идентифицирането на площите и за избягване на смесването или нa подмяната 

нeекологични продукти; да извършват операции при екологичните продукти само след 

надлежно почистване нa производствените оборудвания. 

- препаратите от микроорганизми и ензими се използват нормално в 

преработката на хранителните продукти; въпреки всичко това ензимите, които следва 

да се използват като хранителни добавки са отбелязани на списъка в Приложение VIII, 

раздел A (след август 2009 г.). 
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