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ЗАКОНОДАТЕЛСТВОЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 за биологично производсто и 
етикетитането

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 за подробните правила по 
прилагане на Регламент (ЕО) 834

 НАРЕДБА № 1 на МЗХ от 7 февруари 2013 г.

за прилагане на правилата на биологично производство на 
растения, животни и аквакултури, растителни, животински 
продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното 
етикетиране и контрола върху производството и 
етикетирането

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

1. ПРОИЗХОД НА ЖИВОТНИТЕ

2. ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ФУРАЖИ

3. ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

4. ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, 
УСЛОВИЯ НА      ОТГЛЕЖДАНЕ, 
ТРАНСПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 
ЖИВОТНИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ 

5. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

6. ОБОРСКИ ТОР

Какво трябва да притежава 
фермерът

 Убеденост в смисъла на 
биопроизводството

 Формирано стадоФормирано стадо

 Организирана фуражна база

 Техника според нуждите на фермата или 
възможност за наемане

ПРОИЗХОД НА ЖИВОТНИТЕ

За първа инспекция трябва да се 
представи списък на животните, 
който да включва датата накойто да включва датата на 
раждане, породата и 
предназначението на животните или 
птиците



ПРОИЗХОД НА ЖИВОТНИТЕ

 За всяка следваща се подготвят:

 Справка за продадените животни, 
задължително включваща направлениетозадължително включваща направлението

 Справка за новозакупените животни, 
влючваща идентификацията, възрастта и 
произхода на животните

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, 
ФУРАЖИ

 Справка за добитите фуражи във фермата

 Инфорнацията да комуникира с досиетата 
на полетатана полетата

 Справка за закупените фуражи с 
приложени документи за произход и 
сертификат 

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, 
ФУРАЖИ

Да се подготви за представяне 
бхранителната дажба за всички 

категории животни или птици във 
фермата

ПРОФИЛАКТИКА НА 
ЗАБОЛЯВАНИЯТА

 Представя се договор с лекуващия лекар 
на фермата, в който освен каретния срок 
на приложения медикамент трябва да е 
записан и наложеният такъв

 За лекувани животни повече от два пъти с 
антибиотици се прави опис

 Подготвя се справка за продукцията от 
такива животни 

ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, УСЛОВИЯ НА      
ОТГЛЕЖДАНЕ, ТРАНСПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЖИВОТНИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ

 При инспекцията 
трябва да са  
доказуеми 
необходимите 
площи за 
за о о а е азадоволяване на 
различните 
физиологични 
нужди на 
животните или 
птиците

ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, УСЛОВИЯ НА      
ОТГЛЕЖДАНЕ, ТРАНСПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЖИВОТНИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ

дневник за разходките в 
дворчетата на открито 
през зимата

- дневник за пашата



ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, УСЛОВИЯ НА      
ОТГЛЕЖДАНЕ, ТРАНСПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЖИВОТНИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ

 Дневници за провеждане на различни 
зоотехнически мероприятия – кастрация, 
обезроговяване, от които да стават ясни 
методът, възраста на животното и кой е 
извършил манипулацията

 Начинът за заплождане на животните и 
произхода на разплодниците

ЖИВОТНОВЪДНИ ПРАКТИКИ, УСЛОВИЯ НА      
ОТГЛЕЖДАНЕ, ТРАНСПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЖИВОТНИТЕ И ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ

 ВМС за предвижване/транспортиране на 
животните

 Документите, с които се продаваДокументите, с които се продава 
продукцията – фактури, приемо-
предавателни протоколи. За продажби до 
краен потребител – етикет на 
разфасовката

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 Дневник на използваните препарати с 
приложени сертификати, декларации заприложени сертификати, декларации за 
съответствие, начин на приложение

ОБОРСКИ ТОР

 Документи, доказващи правилното 
съхранение на оборския тор

 Документи, доказващи правилнотоДокументи, доказващи правилното 
разпределение в терените от 
растениевъдната част на фермата

 Документи за покупка или продажба 

Партньорите...

www.bioselena.com




