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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ 

Глава 7 
“ЗЕМЕДЕЛИЕ”



ОБЩА ПОЗИЦИЯ

Република  България  приема  и  изцяло  ще  прилага  достиженията  на  правото  на
Европейския съюз в областта на селското стопанство.

Като работна хипотеза Българското правителство приема, че България ще стане член
на Европейския съюз на 1 януари 2007година.

Република  България  е  постигнала  значителен  напредък  по  отношение  на
въвеждането и прилагането на правото на ЕС в областта на земеделието. В периода
преди присъединяването Република България ще приеме и ще започне да прилага
правото на ЕС в областта на земеделието, приложимо преди присъединяването, и ще
създаде  необходимите предпоставки  за  пълното  приложение  на  правото  на  ЕС.
Република  България  намали по брой  и  обхват  искания за  преходни  периоди или
дерогации в специфичните за страната сектори.

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ

ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА  ОРИЕНТИРАНЕ  И  ГАРАНТИРАНЕ  В  СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО(ФЕОГА)

ГАРАНЦИОННА СЕКЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ 1258/99

Финансовото  подпомагане  на  земеделските  производители  в  България  се
осъществява от създадения през 1995г. Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/ по силата
на  Закона  за  подпомагане  на  земеделските  производители  /ЗПЗП/,  (ДВ
58/22.05.1998).

Законовата  рамка,  необходима  за  изграждането  и  функционирането  на
Разплащателна  агенция, ще бъде създадена до края на 2003г. чрез  изменение и
допълнение  на  ЗПЗП,  с  което  ще  бъдат  въведени  изискванията  на  Регламенти
1258/99,  1663/95 и  296/96,  свързани със  създаването  на  Разплащателна  агенция.
Условията и реда за акредитация на Разплащателната агенция ще бъдат определени
до края на 2004г.

До  края  на  2004г.  в  ДФЗ  ще  бъде  създаден  административния  капацитет  на
Разплащателната агенция за извършване на плащанията свързани с механизмите на
ОСП. Република България не предвижда проблеми, свързани с бъдещото прилагане
на системата на авансиране, публичното складиране и бюджетната дисциплина.

В  рамките  на  изпълнение  на  програма  САПАРД  Република  България  създаде
необходимата база за администриране на плащанията по гаранционната секция на
ФЕОГА, и по специално:

• Функционалната структура по САПАРД в рамките на ДФЗ беше акредитирана от
Европейската  комисия  съгласно  изискванията  на  Регламент  2222/2000  и
Многогодишното финансово споразумение между ЕК и Република България;

• Националният компетентен  орган  –  Министъра на  финансите и  Министъра  на
земеделието и горите;
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• Независим отдел в рамките на Функционалната структура по САПАРД;

• Сертифициращ орган – Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол;

• Национален  фонд  към  Министерство  на  финансите,  който  е  отговорен  за
разходването на средствата получени от фондовете на ЕС. Националният фонд е
натоварен със задачата да предоставя информация на съответните органи на ЕС.

До края на 2005г. сегашната административна система ще се развие и ще бъде в
състояние  успешно  да  функционира  като  Разплащателна  агенция  в  пълно
съответствие с правото на ЕС.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ /ИСАК/

РЕГЛАМЕНТИ 3508/92 И 3887/92

Република  България  е  в  процес  на  изграждане  на  Интегрираната  Система  за
Администриране и Контрол /ИСАК/,  в пълно съответствие с Регламенти 3508/92 и
3887/92.

До края на 2005г. ИСАК ще бъде напълно изградена в рамките на ДФЗ. В периода
2002-2005  ще  бъде  осъществено  обучението  на  специалистите,  необходими  за
прилагане на ИСАК.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАРЦЕЛИ

Закон  за  кадастъра  и  имотния  регистър  /ДВ,  бр.  34  от  25.04.2000  г.,  в  сила  от
1.01.2001г./  урежда  създаването,  воденето  и  ползването  на  единен  кадастър.
Основна единица на кадастъра е поземленият имот. Всеки поземлен имот получава
уникален  идентификатор.  Основни  кадастрални  данни  за  поземления  имот  са
идентификатор,  граници,  площ,  начин  на  трайно  ползване,  адрес.  Кадастърът
съдържа  и  данни  за  правото  на  собственост  и  другите  вещни  права  върху
недвижимите имоти.  Законът  дава  възможност  Министерството на  земеделието  и
горите да създаде земеделски кадастър въз основа на данните от единния кадастър.
Земеделският  кадастър  ще  отразява  зоните  засяти  със  съответни  култури  и
актуалното  ползване  на  земеделските  парцели.  Земеделският  кадастър  ще  бъде
създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър, до края на 2005г. ще бъде
създадена информационна система за идентификация.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИ

Идентификацията на едрите преживни животни (говеда и биволи) и регистрацията на
животновъдните обекти,  съгласно  изискванията  на  Директива 92/102 и  Регламент
820/97,  е  завършена  в  цялата  страна.  Компютъризираната  система,  съдържаща
данните за идентификацията на едрите преживни животни,  ще  функционира през
2002.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Съгласно Наредба №3 от 29.01.99г., Министерство на земеделието и горите създава
и поддържа информационна система за регистрите на земеделските производители в
страната.  Информационната  система  се  състои  от  два  регистъра  -  областен  и
централен.  В МЗГ се води Централен регистър на земеделските производители в
страната.  Централният регистър  управлява  и  координира данните,  получавани  от
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областните управления. До 2005г. системата ще е в съответствие с изискванията на
Регламент 3887/92.

ОРИЕНТАЦИОННА СЕКЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ 1258/99

Към датата на присъединяването си Република България ще приспособи изградения
във връзка със САПАРД административен капацитет, така, 4е да е в състояние да
осъществява и контролира програмите за развитие на селските райони и да прилага
структурните мерки.

ТЪРГОВСКИ МЕХАНИЗМИ

ЛИЦЕНЗИОННА СИСТЕМА

При внос и износ на селскостопански продукти в България не се изисква лицензиране
в  съответствие  с  Регламент  1291/2000.  За  осъществяване  на  внос  на  стоки  по
предоставените  от  България  преференциални  тарифни  квоти  не  се  изисква
предварително лицензиране.  Тяхното администриране се осъществява от Агенция
“Митници “ на принципа “пръв дошъл, пръв обслужен”.

Към  Разплащателната  агенция,  която  предстои  да  бъде  създадена,  ще  бъде
сформиран отдел по  търговски  механизми,  който  ще  администрира  системата  за
лицензиране.

Законодателството  по  отношение  гарантиране  вземанията  в  общата  гражданско-
правна  уредба  позволява  прилагането  на  гаранциите,  предвидени  в  Регламенти
1291/2000 и 2220/85.

ЕКСПОРТНИ СУБСИДИИ

Съгласно договореностите, постигнати при присъединяването на България към СТО,
е предвидена възможност за прилагане на експортни субсидии за пшеница и брашно,
слънчоглед, плодове и зеленчуци  –  пресни и консервирани,  вино,  тютюн, сирене,
кашкавал,  живи животни,  овче,  свинско,  говеждо  и  птиче месо,  яйца.  Също така
имаме възможност да субсидираме износа на стоки, които не фигурират в списъка от
продукти на ЕС.

Механизмът  за  администриране  на  експортните  субсидии  в  съответствие  с
Регламенти 800/1999, 259/88, 615/98, 386/90 и 2221/95 ще бъде въведен до края на
2005  г.  Към  бъдещата  Разплащателна  агенция,  ще  бъде  сформиран  отдел  по
търговски  механизми,  който  ще  отговаря  за  администрирането  на  експортните
субсидии. Агенция “Митници” ще е органът, отговарящ за мониторинга и физическите
проверки при износ на селскостопански стоки.

МИТНИЧЕСКА ТАРИФА

В  митническото  законодателство  е  постигната  висока  степен  на  съвместимост.
Законът за митниците (ДВ. Бр.15/06.02.98) и неговият Правилник за приложение е
базиран на Митническия кодекс на Общността. България е възприела Комбинираната
номенклатура на ЕС, като добавя национални разбивки на девето ниво и ежегодно
отразява измененията, извършвани в Комбинираната номенклатура.
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До  присъединяването  към  ЕС  ще  бъде  постигнато  пълно  съответствие  с
европейското  законодателство  в  тази  област  и  ще  бъде  осигурен  необходимия
административен капацитет за прилагането му.

ПОЛИТИКА НА КАЧЕСТВОТО

Защитата на географските означения в България е уредена със Закона за марките и
географските означения (ЗМГО), (ДВ 27/02.04.1993). Този закон въвежда Регламент
2081/92 и е в съответствие и с международните ни ангажименти по Споразумението
за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост /
ТRIPs/ и Лисабонската спогодба за наименованията за произход, ратифицирана през
м.ноември 1958 г.

Определенията  за  наименование  за  произход  и  географско  указание  в  ЗМГО се
покрива с това в Регламент 2081/92, както и условията, на които трябва да отговаря
заявката, основанията за отказ от регистрация, правната закрила. Правната закрила
на  географското  означение  в  България  се  предоставя  чрез  регистрацията  му  в
Патентно ведомство.

До края на 2004 г.  към Министерство на земеделието и горите ще бъде създаден
специализиран  орган,  изпълняващ  съответните  функции  по  издаването  на
сертификати  за  специфичния  характер  на  земеделските  продукти  и  храни  в
съответствие с изискванията на Регламент 2082/92.

Контролните  функции  по  прилагането  на  Регламент  2082/92  ще  упражнява
Държавната агенция по стандартизация и метрология.

България  би  желала  земеделските  и  хранителни  продукти,  посочени  в
приложения  списък  от  продукти  със  защитено  наименование  за  произход,
регистрирани  в  регистъра  на  Патентното ведомство  (Таблица  1),  да  бъдат
включени в съответните Приложения A, B и C на Регламент 1107/96.

ПРОДУКТИ СЪС ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Таблица 1

No по ред
Регистров

No Наименование за произход Стока
1 52-1 Българско розово масло розово масло
2 176-1 Копърово масло Шумен етерично масло от копър

3 177-1 Лавандулово масло Шумен
етерично масло от
лавандула

ХРАНИ

1 21-1 Дунавска салата
зеленчукова салата,
консерва

2 22-1 Кюстендилски сушени сливи сушени сини сливи
3 23-1 Български белени домати белени домати-консерва
4 24-1 Български млян червен пипер сушен млян червен пипер
5 25-1 Доматен сос Пловдив доматен сос консерва
6 27-1 Русенско варено месна консерва
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7 184-1 Смядовска луканка Луканка
8 193-1 Карловска луканка Луканка
9 196-1 Карловски луканков салам Салам

МИНЕРАЛНИ ВОДИ

1 49-1 Извор Горна Баня натурална минерална вода
2 50-1 Извор Хисар Момина Баня натурална минерална вода
3 51-1 Извор Михалково натурална минерална вода
4 53-1 Минерална вода Невестино натурална минерална вода

5 165-1
Минерална вода Стефан
Караджово

натурална минерална вода

6 166-1
Натурална минерална вода ii
генетичен тип Шипково

натурална минерална вода

7 167-1
Натурална минерална вода i
генетичен тип Шипково

минерална вода

8 171-1 Минерална вода Рупите минерална вода

9 172-2
Минерална вода
Марикостиново

минерална вода

10 175-1
Минерална вода извор
Песнопой-хисар

минерална вода

11 178-2 Хисарска минерална вода минерална вода

178-3
Натурална минерална вода
Хисар

минерална вода

12 182-1
Натурална минерална вода
Горна баня

минерална вода

182-2
Минерална вода от Горна
баня

минерална вода

13 183-1
Каварненска минерална
трапезна вода

минерална вода

14 185-1
Натурална минерална вода от
Велинград находище Чепино

минерални води натурални
газирани ароматизир.

15 186-1
Натурална минерална вода
Търговище

минерална вода

16 189-1
Натурална минерална вода от
Белово

минерална вода

17 190-1
Девинска натурална
минерална вода

минерална вода

18 191-1
Натурална минерална вода от
Чумерна

минерална вода

19 192-1 Минерална вода от Банкя минерална вода

20 195-1
Минерална вода от
Драгойново

минерална вода

21 197-1
Натурална минерална вода
Добринище

минерална вода

22 198-1
Натурална минерална вода
Мадара

минерална вода

23 198-1
Натурална минерална вода
Мадара

минерална вода
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МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

1 5-1
Българска закваска за
производство на кисело мляко

чисти култури за
производство на оригинално
българско кисело мляко

5-4
Българска закваска за кисело
мляко

закваска за кисело мляко

2 6-1 Българско кисело мляко кисело мляко

3 46-1
Българско бяло саламурено
сирене-краве

Сирене

4 47-1 Кашкавал Балкан Кашкавал

47-2
Кашкавал от овче мляко
Балкан

кашкавал от овче мляко

5 48-1
Българско бяло саламурено
сирене-овче

Сирене

6 54-1
Български млечнокисел
продукт “Вита”

млечнокисел продукт вита

7 174-1
Кашкавал от краве мляко
Витоша

кашкавал от краве мляко

8 187-1 Новозагорско млечно роле Сирена

РАЗНИ

1 1-1 Шуменско пиво Бира
2 164-1 Българска боза Боза
3 170-1 Боза медена Русе Боза

МАСЛА ЗА МАЗАНЕ

Съгласно  Закона  за  националната  стандартизация  Техническия  комитет  по
стандартизация  “Хранително-вкусова  промишленост”  е  въвел  действащите  в  ЕС
стандарти, касаещи методите за анализ и правилата за вземане на проби в областта
на мазнините от растителен и животински произход, като български стандарти чрез
признаване.

До края на 2005 ще бъде приета наредба, определяща търговските показатели на
маслата за мазане,  методите за анализ и правилата за вземане  на проби,  която
изцяло ще въведе Регламент 2991/94.

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Правилата  за  биологично  производство  на  растителни  продукти,  предвидени  в
Регламент  2092/91  за  органично  производство  на  земеделски  продукти  и
означаването върху земеделски и хранителни  продукти  на биологичния начин  на
производство  са  въведени  чрез  Наредба  №15  за  биологично  производство  на
земеделски и хранителни продукти и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 75 от
1999г.).

До  края на  2001г.  Европейското законодателство  по  отношение  на  биологичното
производство,  преработка,  търговия,  означаване,  контрол  и  внос  на  продукти,
произведени по биологичен начин ще бъде напълно въведено в следните наредби:

• Наредба,  която  ще  регламентира  биологичното  производство  на  растения,
растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху
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тях, на основание Закона за защита на растенията (ДВ 91/10.10.1997). Наредбата
ще въведе Регламент 2092/91 и ще отмени действащата Наредба №15. 

• Наредба, която ще регламентира биологичния начин на отглеждане на животни и
производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото
означаване  върху  тях,  на  основание  Закона  за  животновъдството  (ДВ
65/08.08.2000).  Наредбата  ще  въведе  Регламент  2092/91г.  по  отношение  на
биологичния начин на отглеждане на животни и биологичното производство на
животински продукти и Регламент №1804/99.

Контролът върху биологичното производство на растителни продукти се осъществява
от териториалните служби на Националната служба за растителна защита, карантина
и  агрохимия  и  от  оправомощени  за  това  юридически  лица.  Предстои  да  бъде
изградена нова инспекционна система, според която контролът върху биологичния
начин на производство на растителни и животински продукти ще се осъществява от
юридически лица, оторизирани от Министъра на земеделието и горите. Министърът
на земеделието  или упълномощени  от него  лица  ще осъществяват  надзор върху
оторизираните лица.

СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ЗЕMEДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА (FADN)

Въвеждането на системата FADN ще започне през  втората половина на 2001г на
базата  на  резултатите  от  извадкова  анкета  за  структурите  на  земеделските
стопанства, проведена с цел определяне на типовете стопанства,  които да бъдат
селекционирани  за  системата.  Временните  стойности  на  Стандартната  брутна
печалба (SGM) за земеделските продукти, включени в анкетата са разработени на
базата на коефициентите, използвани в ЕС и адаптирани за българските условия. Въз
основа  на  тези  коефициенти  ще  се  определи  OTEX  (Технико-икономическа
ориентация на  стопанството),  чрез  който да се  типологизират  стопанствата.  Този
процес е  в  пряка връзка с определяне на извадката за FADN.  Коефициентите са
временни и ще се адаптират в процеса на въвеждане на системата FADN.

Окончателното  типологизиране  на  стопанствата  и  изграждане  на  FADN ще  бъде
възможно след провеждане на пълното селскостопанско преброяване, предвидено за
2003г.

До  присъединяването  към  ЕС  ще  бъде  постигнато  пълно  съответствие  с
европейското  законодателство  в  тази  област  и  ще  бъде  осигурен  необходимия
административен капацитет за прилагането му.

ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПРИЛОЖЕНИЕ I

Към  момента  на  присъединяване  България  ще  има  готовност  да  прилага
законодателството на  ЕС.  До  2005г. ще  се  извърши необходимата подготовка  за
прилагане  на  разпоредбите  предвидени  в  Регламент  3448/93  от  датата  на
присъединяване. Към бъдещата Разплащателна Агенция ще бъде сформиран отдел
по търговски механизми, който ще отговаря за  администрирането  на  експортните
субсидии за преработените селскостопански продукти. 

Контролът  по  състава  на  преработените  продукти  ще  се  осъществява  от
националната митническа лаборатория. 
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ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Държавното подпомагане в областта на селското стопанство се урежда нормативно
от  Закона  за  подпомагане  на  земеделските  производители,  Закона  за  тютюна  и
Закона за горите и се осъществява от Държавен фонд "Земеделие".

Република България е готова да следва насоките на ЕС по отношение на държавните
помощи  и  по-точно  разпоредбите  на  чл.  87-89  от  Договора  за  създаване  на
Европейската Общност и чл.51 на Регламент 1257/99.

Република България настоява сключените преди присъединяването договори
между ДФЗ и земеделските производители да продължат действието си и след
присъединяването до изтичането на сроковете, за които са сключени.

РАЗНИ

“SOLDE”

България прилага комбинираната номенклатура за селскостопански стоки от 1999 г. и
ежегодно отразява настъпилите изменения. България не прилага такси с ефект на
мито  или  количествени  ограничения  или  мерки  с  еквивалентен  ефект,  които  са
забранени  в  търговията  съгласно  Регламент  827/68.  България  има  практика  за
въвеждане на защитни мерки, спазвайки правилата на СТО.

СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

През 80-те години България е прилагала програми за стимулиране на потреблението
на плодове, мляко, вино и др. От 1990 г. България не прилага такива програми 

ПРОГРАМИ ЗА ЗАДМОРСКИ ТЕРИТОРИИ

България не прилага програми за третиране на страните от задморските територии.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА НА НАЙ-ОНЕПРАВДАНИТЕ ХОРА

Законът  за  социално  подпомагане  (ДВ  56/19.05.1998)  предвижда  механизми  за
подпомагане  на  най-бедните  хора  сходни  на  посочените в  Регламент  3730/87.
Административните  структури,  които  участват  в  този  процес  в  България  са
Министерство на труда и социалната политика и благотворителни организации.

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА

АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПАЗАРА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ (МЗГ)

Министърът на земеделието и горите отговаря за държавната политика в областта на
земеделието  и  развитието  на  селските  райони.  Той  контролира  административни
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структури,  провеждащи  тази  политика,  и  горите  издава  наредби,  уреждащи
прилагането на първичното законодателство в сектора.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

До края на 2005 г. към ДФ “Земеделие” ще бъде изградена Разплащателна агенция.
Тя ще администрира всички плащания по ОСП.

ИНТЕРВЕНЦИОННА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
До  края  на  2005  г.  Интервенционната  агенция  ще  бъде  създадена  към  ДФ
“Земеделие”.  Агенцията  ще  администрира  интервенционните  мерки,  свързани  с
прилагането на ОСП.

АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Наблюдението и физическият контрол на стоките на границата ще се осъществява от
Агенция “Митници”.

СИСТЕМА ЗА  ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

Системата  за  агропазарна  информация  (САПИ)  към  МЗГ  има  голям  опит  в
събирането на пазарна ценова информация по основни земеделски продукти. Тя има
добре развита  регионална  мрежа.  След  присъединяването  на  България  към  ЕС
САПИ  ще  събира  и  обявява  ценова  информация  в  съответствие  със
законодателството, с което се урежда Общата организация на пазара.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ И  ОТДЕЛ “АГРОСТАТИСТИКА”  КЪМ
МЗГ

Националният  статистически  институт  (НСИ)  е  институцията,  отговорна  за
производството  на  национална  статистическа  информация  за  всички  сектори,
включително  и  за  селското  стопанство.  Информацията  се  публикува  в
Статистическия Годишник. Съгласно заложения принцип на децентрализация в новия
Закон за статистиката (обн. ДВ, бр. 57/25.06.1999 г.) към МЗГ беше създаден  отдел
“Агростатистика”.  Понастоящем  отделът  провежда  анкети  в  някои  сектори  на
селското  стопанство.  Отделът  ще  отговаря  за  производството  на  земеделска
статистика в съответствие с методите на ЕВРОСТАТ.

Официалната статистика, включена в позицията за периода до 1999 г. е с източник
НСИ. За периода след 1999 г. статистическата информация се произвежда паралелно
от НСИ и отдел “Агростатистика”. Всички налични данни от отдел “Агростатистика”, са
включени в позицията.

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА ПО ПРОДУКТИ

ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Секторът е стратегически за България. Той играе важна роля за осигуряването на
хранителния  баланс  и  на  суровини  за  хранително-вкусовата  промишленост.
Зърнопроизводството е основният източник на доходи на около 20 % от наетите лица
в селското стопанство.
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Основните зърнени култури за България са: пшеница  (60% от общото производство),
царевица, ечемик, овес и фасул1. Зърнените култури традиционно заемат между 39 %
и  46  %  от  обработваемите  площи в  страната.  България  е  нетен  износител  на
пшеница и нетен вносител на царевица.

Маслодайните култури в страната заемат около 10 % от общата обработваема земя.
9.6  %  от  площта  на  маслодайните  култури  се  пада  на  основната  за  България
маслодайна култура - слънчогледа. България разполага с достатъчно производствени
мощности за преработване на цялото произведено количество слънчоглед.

Националната уредба на пазара на зърно е определена от Закона за съхранение и
търговия със зърно (ЗСТЗ, обн., ДВ, бр.93/ 11.08.1998 г.) и представлява основата за
пълното прилагане  на Общата  организация на  пазара в  сектор “Полски култури”.
ЗСТЗ  установява  система  от   лицензирани  публични  складове  за  зърно  и
зърнохранилища и система за търговия , основаваща се на ценни книжа във формата
на складови записи за влог на зърно. Също така, законът установява минималните
изисквания за правилно съхранение на зърно. Въведена е система за проверка на
ценните книжа, издадени от складовете.

ПРОДУКТИ ОБХВАНАТИ ОТ ООП – ЧЛ.1 НА РЕГЛАМЕНТ 1766/92

В ЗСТЗ са изброени продуктите, обект на националната организация на пазара. В
голяма степен списъкът съответства на списъка в Анекс І на Регламент 1766/92. Той
включва продукти като обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж,
овес, слънчоглед и оризова арпа и съвпадат основните с продукти по.

ИНТЕРВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИОННИ АГЕНЦИИ– ЧЛ. 4 НА РЕГЛАМЕНТ 1766/92

До 2005 към ДФ “Земеделие” ще бъдат създадени интервенционна и разплащателна
агенция.  Предпоставки  за  функционирането  на  интервенционната  секция  на
агенцията ще бъдат създадени съгласно следния график:

• 2003г. -  Създаване  на  законова  рамка за пазарна интервенция и обучение на
специалисти от състава на интервенционната агенция.

• 2004г.  -  Издаване  на  нормативен  акт  за  условията  за  акредитиране  на
интервенционна агенция и създаване на интервенционна агенция.

• 2005г. - Акредитиране на интервенционната агенция и определяне параметрите на
пилотна интервенция.

• 2006г. - Интервенция на пазара на зърно.

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС И ИЗНОС.  МИТА ОТ ОБЩАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА.  ТАРИФНИ КВОТИ.  ЕКСПОРТНО

РЕФИНАНСИРАНЕ. – ЧЛ.9-13 И 15 ОТ РЕГЛАМЕНТ 1766/92

Членове 9-13 от Регламент 1766/92 ще бъдат въведени до 2003 г.  Към бъдещата
разплащателна  и  интервенционна  агенция ще бъде създаден отдел по търговски
механизми.  Той  ще  администрира  издаването  на  вносни  и  износни  лицензи,
събирането на гаранциите и плащането на експортните субсидии. Наблюдението и
физическият контрол на износа на селскостопанските стоки ще се осъществява от
Агенция “Митници”.

1 Българската статистика отчита фуражния грах, соята, фасула, лещата, нахута и баклата в групата на зърнените култури.
Понякога за тях се използва понятието “зърнени бобови култури”. В Европейския съюз се използва понятието “протеинови
култури”; от 1992 г. зърнените, протеиновите и маслодайните култури са с общ режим.
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РЕГЛАМЕНТ 2273/93, ОПРЕДЕЛЯЩ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Министърът  на  земеделието  и  горите  лицензира  публичните  складове  и
зърнохранилищата  по  предложение  на  Националната  служба  по  зърното.
Лицензирането  се  извършва  по  набор  от  критерии,  определени  от  Закона  за
съхранение и търговия със зърно съгласно изискванията на Регламент 2273/93.

РЕГЛАМЕНТ 824/2000, ВЪВЕЖДАЩ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ

АГЕНЦИИ И УСТАНОВЯВАЩ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Показателите за качество на зърното и методите за неговото определяне в България
са уредени в националните стандарти. До този момент са въведени 14 методични
ИСО стандарти за контрол на зърнените култури. Съгласно чл. 29-31 от Закона за
съхранение  и  търговия  със  зърно  методичните  и  продуктовите  стандарти  за
определяне на качеството на зърното са задължителни. Сертификатите за качество
се издават от акредитирани лаборатории.

До края на 2004 г. ще бъде приета Наредба за окачествяване и изкупуване на зърно.
Тя ще въведе Регламент 824/2000.

РЕГЛАМЕНТ № 1251/1999 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ПОДПОМАГАНЕ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ОБРАБОТВАЕМИ КУЛТУРИ

Виж Хоризонтални мерки, ФЕОГА – Гаранционна секция.

Правителството на Република България заявява, че желае да се възползва от
схемите за преки плащания в ЕС съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 1251/1999.
То желае установяването на една базова площ с две под-площи. Конкретните
стойности на площите  и  техните граници ще бъдат определени  на по-късен
етап.

Българското Правителство предлага за референтен период за определяне на
базисните площи, добиви и производство да бъде възприет периодът 1987-1991
година, като статистически данни се съдържат в Приложението. Конкретният
размер на  базисната площ, както  и  границите  на двете  подплощи ще бъдат
определени на по-късен етап.

Българското  правителство  желае  България  и  изброените  по-долу  нейни
региони  да  бъдат  добавени  към  Анекс  ІІ  на  Регламент  на  Съвета  (ЕС)  №
1251/1999 като традиционни производствени зони за твърда пшеница:

• Старозагорски регион

• Хасковски регион

• Сливенски регион

• Ямболски регион

• Бургаски регион

• Добрички регион

България отправя искане в Анекс ІІ максималната гарантирана площ за твърда
пшеница да бъде определена на 15 000 хектара.

12



Като  допълнителни  площи  с  благоприятни  условия,  подходящи  за
производството на твърда пшеница, България отправя искане за 50 000 хектара.
Тези максимални гарантирани площи следва да бъдат включени в Анекс ІV.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

ОТНОСНО ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА

По отношение на периода на интервенционно изкупуване, установен в чл. 4 (2)
на Регламент на Съвета (ЕЕС) 1766/92, правителството на Република България
желае България да бъде добавена към страните, изброени в първото тире на
чл.  4  (2)  (Италия,  Испания,  Гърция  и  Португалия).  Ето  защо  периодът  на
изкупуване в България ще бъде от 1 август до 30 април.

България е класифицирана като регион с южен тип на производство. Лятото е сухо и
горещо.  Продължителността на жътвения сезон  е много близка до тази в южните
страни-членки. Реколтата (с изключение на царевицата) се прибира от 25 юни до 10
август.

Правителството на Република България заявява, че желае да се възползва от
схемите за преки плащания в ЕС съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 1251/1999.
То желае установяването на една базова площ с две под-площи. Конкретните
стойности на площите  и  техните граници ще бъдат определени  на по-късен
етап.

Производството  на  зърно  е  много  важно  за  българската  икономика.  Преките
плащания  са  съществен  механизъм  за  подкрепа  за  дохода  на  значителен  брой
фермери и  ще  гарантира  социалната  сигурност, която ще  ги  задържи в  селските
райони.  Отпускането  на  тези  плащания ще  осигури  равноправното  третиране  на
българските селски стопани с фермерите в останалите страни-членки, като по този
начин ще се избегне нелоялната конкуренция сред земеделските производители в
Европейската общност.

Българското Правителство предлага за референтен период за определяне на
базисните площи, добиви и производство да бъде възприет периодът 1987-1991
година, като статистически данни се съдържат в Приложението.

През последните десет години българската икономика преживя големи сътресения,
свързани с  процеса  на  преход  от  централно  планирана  към  пазарна  икономика.
Редица  фактори,  като  отварянето  към  световните  пазари,  външните  кризи,
намалената  покупателна  способност  на  населението,  преструктурирането  и
възстановяването  на  собствеността  оказаха  силно  влияние  върху  размера  на
засетите площи и добивите.

В резултат на това за периода 1991-1997 година страната преживя няколко зърнени
кризи.  От 1997 година държавната политика и стратегиите на производителите са
насочени към възстановяването на позициите на сектора и достигане на равнищата
от  преди  1991  година.  Процесът  беше  затруднен  от  трайното  засушаване  през
последните години. Въпреки това, с постигането на устойчив икономически растеж,
завършването на поземлената реформа и създаването на адекватна законова рамка
съществува стабилна основа за възстановяването на производствата на зърнените,
маслодайните и протеиновите култури към традиционните им нива.
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Българското  правителство  желае  България  и  изброените  по-долу  нейни
региони  да  бъдат  добавени  към  Анекс  ІІ  на  Регламент  на  Съвета  (ЕС)  №
1251/1999 като традиционни производствени зони за твърда пшеница:

• Старозагорски регион

• Хасковски регион

• Сливенски регион

• Ямболски регион

• Бургаски регион

• Добрички регион

В Анекс ІІ максималната гарантирана площ за твърда пшеница следва да бъде
определена на 15 000 хектара.

Като  допълнителни  площи  с  благоприятни  условия,  подходящи  за
производството на твърда пшеница, България отправя искане за 50 000 хектара.
Тези максимални гарантирани площи следва да бъдат включени в Анекс ІV.

Производството  на  твърда  пшеница  в  България  е  с  дългогодишни  традиции.
Благодарение  на  благоприятните  климатични  и  почвени  условия  и  на
високодобивните сортове страната е в състояние да произвежда висококачествена
твърда пшеница.  Намалението в  производствените площи през последните десет
години  се  дължи  на  икономическия  преход  и  в  частност  на  процеса  на
възстановяване  на  собствеността  върху  земеделските  земи.  Очаква  се
производството на твърда пшеница да бъде възстановено до равнищата, отговарящи
на естествения производствен потенциал на страната.
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Приложение

ПЛОЩИ СЪС ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ (БЕЗ ОРИЗ) В ХА

Таблица 1

Година

Общо
(вкл.
леща,

нахут и
бакла) в

ха

Зърнено-
хлебни
общо

Пшеница Ръж
Зърнено-
фуражни

общо
Ечемик Овес

Царевица
за зърно

Фуражен
грах

Соя Фасул

1980 2202800 987400 967700 19700 1164600 452800 40700 584500 8400 94200 48500
1981 2237300 1059200 1032400 26800 1112200 381900 45600 563300 11600 93900 58300
1982 2270300 1082800 1059500 23300 1120200 351900 43500 620900 15300 68700 56100
1983 2265800 1153300 1127900 25400 1046200 322800 34200 595700 15800 64200 50600
1984 2190000 1152000 1126400 25600 937800 315400 23400 541500 12500 71700 54000
1985 1988100 1099300 1067000 32300 822100 260200 28700 435200 15400 71000 52400
1986 2220400 1156600 1126700 29900 1000700 317700 28400 574200 20000 51200 43500
1987 2079100 1114400 1085400 29000 901600 295100 27700 497100 26500 35700 41100
1988 2217500 1213100 1181500 31600 940300 345200 27300 489700 32400 23700 41700
1989 2259446,9 1162751 1138252 24498,8 1352636 360075,1 379579 563249,1 28240,1 21493 42855,8
1990 2145769 1187274 1162775 24499 874557 359950 35225 424428 38138 16816 39380,7
1991 2329098 1224868 1199839 25029 1023360 383470 35764 560069 33515 10542
1992 2286299 1129004 1107961 21043 1091261 391249 42746 619406 16767 21093 35112
1993 2311858 1285252 1265981 19271 976326 361600 51653 528385 13917 20771 27103
1994 2340519 1334259 1319760 14499 953393 389572 53108 493163 8148 9402 37528
1995 2184426 1195298 1181115 14183 929018 396211 35715 475256 6723 15113 42747
1996 1838498 973147 957670 15477 798787 260517 35396 477750 8218 16906 41609
1997 2104683 1229873 1211722 18151 808944 291306 41085 463710 6575 6268 38162
1998 2054631 1160096 1141682 18414 826994 289948 44538 477140 4902 10466 39030
1999 1815421,1 985968,6 966281,8 19686,8 787078,6 254689,8 46447,3 455025,7 4524,1 5108,1 34179



2000* 1829473,5 997208,1 978574,5 18633,6 793749,5 251962,3 471683 4121,5
Средно за
периода

2151020,1
19

1137290 1114577 22713,581 964847,8 334931 55037,8 519588,8 16378,36 34876 43363,5

Забележка: По данни на НСИ

* Предварителни данни

СРЕДНИ ДОБИВИ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ (КГ/ХА)

Таблица 2

Година Пшеница Ръж Ечемик Овес
Царевица за

зърно
Фуражен

грах
Соя Фасул

Средно за
всички

1980 3973 1410 3229 1294 3845 1466 1141 691 2131,125
1981 4300 1260 3680 1358 4245 1377 1117 884 2277,625
1982 4634 1454 4077 1155 5484 1459 1688 960 2613,875
1983 3194 1218 3236 870 5191 354 1281 964 2038,5
1984 4291 1406 4056 1045 5504 1547 998 736 2447,875
1985 2873 1492 3073 1388 3068 1105 517 703 1777,375
1986 3838 1654 3601 1444 4935 1147 1051 912 2322,75
1987 3820 1663 3695 1479 3718 1301 915 659 2156,25
1988 4011 1829 3795 1915 3169 1363 716 625 2177,875
1989 4765 2036 4363 2696 3999 1553 998 961 2671,375
1990 4550 1993 3853 1786 2866 1366 883 528 2228,125
1991 3744 1777 3902 1415 4921 924 1880 976 2442,375
1992 3105 1601 3046 1898 2809 1709 807 916 1986,375
1993 2836 1286 2565 1324 1855 1105 674 658 1537,875
1994 2841 1538 2923 1572 2718 1279 940 771 1822,75
1995 2907 1369 2949 1302 3761 1576 904 1039 1975,875
1996 1882 1039 1746 1134 2180 1329 574 425 1288,625
1997 2950 1478 2779 1321 3576 1252 975 612 1867,875
1998 2805 1441 2472 1427 2731 538 578 1713,143

16



1999 2375 1486 2567 1415 3818 1655 1094 669 1884,875
2000* 2918 2733 1987 453 295 1677,2

Средно за
периода

3457,71 1521,50 3254,29 1461,90 3637,14 1308,79 959,24 741,05 2042,70

Забележка: По данни на НСИ

* Предварителни данни

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ (БЕЗ ОРИЗ) В ТОНОВЕ

Таблица 3

Година Общо
Зърнено-
хлебни

Пшеница Ръж
Зърнено-
фуражни

Ечемик Овес
Царевица
за зърно

Фураже
н грах

Соя Фасул

1980 7741173 3874476 3846572 27904 3827405 1375483 53500 2255535 12634 107435 37860
1981 8563585 4476798 4442757 34041 4022094 1405969 62105 2400514 16185 105056 60379
1982 10104055 4946511 4912580 33931 5084543 1435860 50498 3417731 22621 116064 62713
1983 8006894 3639786 3608421 31365 4306241 1047198 29866 3114766 5648 82499 57006
1984 9335706 4872886 4835576 37310 4407571 1279177 24697 2993905 19508 71515 46179
1985 5437125 3116515 3067514 49001 2266817 799628 40558 1350433 17358 36843 42595
1986 8566867 4378436 4326575 51861 4128998 1144212 41531 2848101 23827 53827 45536
1987 7342040 4197349 4148650 48699 3091353 1091450 41377 1857621 35189 32693 30380
1988 7882604 4804445 4743133 61312 3032801 1312655 53279 1557202 45936 17022 28520
1989 9608975 5477141 5425026 52115 4074813 1572058 107339 2265450 45779 21529 46758
1990 8191283 5341513 5292233 49280 2816554 1387396 64279 1221139 52972 14848 22769
1991 9051412 4542587 4497045 45542 4463512 1501617 51676 2775208 32788 19819 38116
1992 6629392 3477553 3442555 34998 3114200 1194726 82015 1742275 29589 17021 32922
1993 5706572 3643520 3618220 25300 2041452 932530 69813 983281 15942 14003 18363
1994 6458718 3776623 3754308 22315 2648884 1143203 84748 1383599 10636 8840 29783
1995 6589958 3454701 3435251 19450 3078662 1172651 47069 1817222 10696 13666 50679
1996 3417148 1818270 1802108 16162 1573514 456669 40457 1041951 11019 9707 19531
1997 6197763 3601687 3574837 26850 2554386 809841 54440 1659241 8440 6111 24974



1998 5387700 3229900 3203400 26500 2118400 717100 63700 1303400 5600 10300
1999 5199898 2672224 2642973 29251 2499479 653799 65891 1739969 7499 5586 23777
2000* 4604564 2879299 2855930 23369 1712862 688548 937079 1865

Средно за
периода

7143972,95
2

3915343,8
1

3879793,52
4

35550,285 3184025,8 1101036,667 56441,9 1936458,19 21493,3 36488,047 37833,68

Забележка: По данни на НСИ

* Предварителни данни

СЛЪНЧОГЛЕД

Таблица 4

Година Площи в ха
Производство в

тона
Среден добив

кг/ха
1980 247479,8 379950 1534
1981 260202,6 457197 1752
1982 253006,8 510868 2010
1983 261919 454158 1715
1984 253215,7 461592 1817
1985 267212,9 364691 1363
1986 255119,6 488692 1911
1987 266359,4 410288 1538
1988 238127,5 374328 1568
1989 239800,9 458386 1897
1990 280202,5 388560 1386
1991 269741,9 428859 1607
1992 475669 594725 1250
1993 469445 432119 919
1994 495938 601571 1209
1995 586009 766879 1270
1996 499842 526492 1052
1997 452863 438546 967

18



1998 538777 524200 972
1999 592164,7 620685 1022
2000* 511015 425025 831

Средно за
периода

367338,633 481324,3 1409,048

Забележка: По данни на НСИ

* Предварителни данни

ВНОС И ИЗНОС НА НЯКОИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В ХИЛ.ТОНА

Таблица 5

Култура 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01*
Слънчоглед
1. Износ 100 58,66 77 277 58
Черен 16 1,66 29 233 30
Шарен 84 57 48 44 28
2. Внос  в т. ч. 0 2,5 14 1,7 1,4
за посев 0,3 1 1,1
Пшеница
1. Износ 0 332 950 545 530
2. Внос 560 79 24 7 15
Ечемик
1. Износ 12 0,7 0,03 2,8 5
2. Внос 0 4 5 33 180
Царевица
1. Износ 55 15 19 45 35
2. Внос 0 105 98 300 55



Забележка: По данни на Дирекция "Маркетинг и търговска политика”

* Предварителни данни

ДАННИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА" НА МЗГ ЗА НЯКОИ КУЛТУРИ ЗА 1998/1999

Таблица 6

Култура Площ в ха Добив кг/ха Производство хил.т.
Пшеница 1113370 2834 3155,3
Зимен ечемик 214950 2634 566,2
Пролетен ечемик 28609 2108 60,3
Овес 56801 1652 93,8
Царевица напоявана 41946 4304 180,5
Царевица ненапоявана 423597 4151 1758,3
Царевица за семе 21959 2397 52,6
Фуражна царевица 102769 8546 878,3
Слънчоглед 685904 1171 803,2

ДАННИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИСТИКА" НА МЗГ ЗА НЯКОИ КУЛТУРИ ЗА 1999/2000

Таблица 7

Култура Площ в хил. ха Добив кг/ха Производство хил.т.
Пшеница 1121,8 3040 3406,29
    Зимен ечемик 217,2 2820 612,172
    Пролетен ечемик 9,6 2540 24,284
Ечемик общо 226,8 2810 636,455
Овес 40,6 1160 47,023
    Царевица за семе 5,1 1460 7,485
    Царевица за зърно -
напоявана

30,4 2530 76,831

    Царевица за зърно -
ненапоявана

540,8 1870 1013,417
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Царевица за зърно -
общо

576,3 190 1097,73

Царевица за силаж и
зелено изхранване

50,7 595 301,475

Слънчоглед 592 1010 598,852



ОРИЗ

България  е  традиционен  производител  на  ориз.  Налице  са  благоприятни
климатични условия в страната, съчетани с наличието на специфични фактори,
представляващи предпоставка за устойчивото развитие на сектора, като:

• водни ресурси;

• наличие на нивелирани оризови напоителни полета в размер на 24 700 ха;

• вековни традиции;

• кадрови потенциал;

• възможност за балансирано използване на поливните води;

• оформени  своеобразни  биотопи  –  екологични  системи,  поддържащи
биологичното равновесие между флората и фауната.

Посочените фактори са предпоставка за устойчиво развитие на подотрасъла.

Традиционно  вътрешното  производство  е  покривало  вътрешното  търсене.
Поради структурни промени в началото на 90-те години имаше временен спад на
производството.  Цялостната  макроикономическа  стабилизация  и  успешното
приключване  на  поземлената  реформа  представляват  солидна  основа  за
възстановяването на производството на ориз.

Оризът е подчинен на пазарните механизми и правилата, установени в Закона за
съхранение  и  търговия  със  зърно  (обн.  ДВ,  бр.  93/11.08.1998  г.).  Законът
съдържа  идентични  механизми  за  полските  култури  и  за  ориза  (вж.  “Полски
култури”).

В Допълнителната разпоредба на ЗСТЗ в дефиницията за зърно е включена
оризовата  арпа.  Останалите  продукти  от  дефиницията  в  чл.1  на  Регламент
3072/95 не са покрити.

България желае да бъде добавена към страните-производителки на ориз
съгласно чл.6 (4) на Регламент 3072/ 95.

ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ

Виж Хоризонтални мерки, ФЕОГА – Гаранционна секция.

България желае българските оризопроизводители да се ползват от схемата
на  компенсационните  плащания.  В  това  отношение  България  желае  за
страната  да  бъде  определена  национална  базова  площ  от  10  000  ха.
Границите на базовата площ ще бъдат определени на по-късен етап.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

България желае да бъде добавена към страните-производителки на ориз
съгласно чл.6 (4) на Регламент 3072/ 95.

България  е  традиционен  производител  на  ориз  и  разполага  с  благоприятни
условия за развитие на оризопроизводството.



България желае българските оризопроизводители да се ползват от схемата
на  компенсационните  плащания.  В  това  отношение  България  желае  за
страната  да  бъде  определена  национална  базова  площ  от  10  000  ха.
Границите на базовата площ ще бъдат определени на по-късен етап.

ПРОИЗВОДСТВО, ПЛОЩИ И СРЕДНИ ДОБИВИ ОТ ОРИЗ

Таблица 8

Година
Производство в

тона
Средни добиви

кг/ха
Площи в ха

1980 67382 4071 16500
1981 73514 4474 16400
1982 74890 4554 16400
1983 74309 4763 15600
1984 61113 3820 16000
1985 54570 4246 12900
1986 62407 4707 13300
1987 52993 3747 14100
1988 45558 3227 14100
1989 42723 3125 13642,5
1990 25188 2378 10589,9
1991 20833 2540
1992 14499 3204 4525
1993 10842 3476 3119
1994 3076 3719 827
1995 4984 3612 1380
1996 8832 3389 2606
1997 11333 2987 3794
1998 10300 3147 3266
1999 6727 2992 2248,2
2000* 3597

Средно за
периода

36303,65 3608,33 9541,979

По данни на НСИ

* Предварителни данни

СУХИ ФУРАЖИ

В България се произвеждат предимно люцерна, детелина и други изсушени на
слънце сухи фуражи. Дехидрирани фуражи не се произвеждат. Производството
на люцерна за периода 1995г.-1999г.  е както следва – за 1995г.  –  640 792т.,
1996г. – 478 311т., 1997г. – 567 173т., 1998г. – 499 345т. и за 1999г. – 534 571т.

България желае да се възползва от директните плащания за сухи фуражи,
определени  в  Регламент  603/95.  Искането  за  максимално  гарантирани
количества ще бъде определено на базата на бъдещи проучвания.

ЗАХАР

Република  България  е  традиционен  производител  на  захар.  В  момента  в
страната има 6  завода  за производство  на захар, чиято дейност е  насочена
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главно  към задоволяване  на  собствените потребности.  През последните  две
десетилетия се намали делът на захарта, произведена от захарно цвекло местно
производство, като в същото време се увеличи делът на захарта, произведена от
вносна суровина. Освен за пряка консумация, произвежданата захар се използва
при производството на захарни изделия и напитки

По  смисъла  на  чл.  27  на  Регламент  2038/1999  Република  България  би
желала да й  бъде предоставена квота за производство на бяла захар в
размер на 250 000т. 

По  смисъла  на  чл.  27  на  Регламент  2038/1999  Република  България  би
желала да й бъде предоставена квота за производство на изоглюкоза в
размер на 200 000т.

През 2003 г. ще бъде приета Наредба за изкупуване и окачествяване на захар и
меласа, въвеждаща Регламенти 431/68, 785/68 и 785/72.

През 2005 г. ще бъдат приети Наредба за договорите за продажба на захарно
цвекло в съответствие с Регламент 206/68 и Наредба за разпределение на квоти
за захар, въвеждаща Регламенти 1043/67, 193/82 и 1443/82.

Министерство  на  земеделието  и  горите осъществява  държавната  политика  в
областта на производството на захарно цвекло. Министерство на икономиката
осъществява  държавната  политика  в  областта  на  производството  на  захар.
Съгласно  Закона  за  храните  /ДВ  бр.90  от  15.10.1999г./  Министерството  на
икономиката регистрира предприятията в хранително-вкусовата промишленост,
включително  предприятията,  произвеждащи  захар.  САПИ  ще  събира  и
предоставя на ЕК информация, отнасяща се до цените в сектор “Захар” (Виж
Административни структури за прилагане на ООП).

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ РЕЖИМ

Съгласно  Списъка  със  задълженията  и  отстъпките,  приложени към  Общото
споразумение по митата и търговията България предоставя квота за внос на 250
000 тона нерафинирана тръстикова захар (тарифна позиция 170111), при мито –
5% от НОН.

Издаването  на  износни  и  вносни  лицензи,  събирането  на  гаранциите  и
плащането  на  експортните  субсидии  ще  се  осъществява  от  бъдещата
разплащателна и интервенционна агенция. Наблюдението и физическия контрол
на стоките по границите ще се осъществява от Агенция “Митници”.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

По  смисъла  на  чл.  27  на  Регламент  2038/1999  Република  България  би
желала да й  бъде предоставена квота за производство на бяла захар в
размер на 250 000т.

Производството на бяла захар в България за периода 1995-1999г. е около 250
000  тона  годишно,  от  които  около  98%  са  произведени  от  нерафинирана
тръстикова  захар  и  2% -  от  захарно  цвекло.  Произвежданите  количества  са
достатъчни за задоволяване потребностите на българския пазар. Потреблението
на  бяла захар в  България намаля  значително  в  сравнение  с  периода преди
1990г.  когато са се консумирали 300-350 хиляди тона захар годишно,  като за
последните няколко години то е около 200-240 хиляди тона. Българските захарни



заводи имат капацитет да задоволят  изцяло  нуждите на вътрешния пазар,  в
случай че използват за суровина нерафинирана тръстикова захар.

По  смисъла  на  чл.  27  на  Регламент  2038/1999  Република  България  би
желала да й бъде предоставена квота за производство на изоглюкоза в
размер на 200 000т.

България  е  единствения  производител  на  изоглюкоза  в  Балканския  регион.
Производственият капацитет е  около  200  000  т  сухо  вещество.  Използва  се
царевица,  произведена  в  региона  на  Североизточна България,  като  по  тази
начин създава поминък на фермери в район с висок процент безработица.

ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНСУМАЦИЯТА НА ЗАХАР И
ИЗОГЛЮКОЗА.

Таблица 9

Години

Производс
тво на

захар от
захарно
цвекло

(хил.тона)

Производс
тво на

захар от
захарна

тръстика
(хил.тона)

Производс
тво на

изоглюкоз
а

(хил.тона)

Консумаци
я на захар
(хил.тона)

Консумаци
я на

изоглюкоз
а (хил.
тона)

1991 59.0 65.1 167.3
1992 28.3 181.8 246.1
1993 8.3 136.4 6.0 145.4 6.0
1994 7.1 301.3 13.0 232.3 13.0
1995 14.7 260.1 24.4 237.8 24.4
1996 5.1 292.4 21.2 186.9 21.2
1997 5.2 275.9 47.6 208.7 47.6
1998 4.5 177.2 31.6 187.0 31.6
1999 4.1 246.2 45.2 208.0 38.8
2000 56.6 48.3

Източник: НСИ

ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ

ПАМУК

Памукът  е  традиционно  отглеждана  култура  в  страната.  Секторът  осигурява
постоянна  заетост  на  около  10  000  лица  годишно   в  преработвателната
промишленост.  Кампанийно в  отглеждането и обработването на културата се
създава сезонна заетост допълнително за около 3 000 човека. 

Изградени  са  и  функционират  5  промишлени  предприятия  за  първична
преработка, които са в състояние да преработват 100 000 тона неомаганен памук
годишно.  Те  притежават  достатъчни  и  добре  оборудвани  в  технологично
отношение  складови  мощности  за  съхранение  на  неомаганения  памук  и
влакното. 

България желае включването на  националните сортове памук в каталога
на ЕС (Виж Таблица 10)

Българските памучни влакна са с дължина 29-33 мм и спадат към групата на
средно  фините памуци и  се отличават  с  добра здравина и  равномерност на
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влакното.  Местните  сортове  памук,  заемат  100  %  от  засяваните  в  страната
площи.

Република България желае да бъде установено максимално гарантирано
количество от 40 000 тона неомаганен памук. 

Производството  на  неомаганен  памук  в  страната  през  периода 1966г.-1975г.
варира от 31 582 т. до 68 578 т. ,след което спада и се стабилизира в границите
от 10 000 т.  до 20 000 т. (Виж Таблица 11). В страната има около 30 000 ха
изключително  благоприятни  почви  и  климатични  условия  за  отглеждане  на
памук,  съсредоточени  главно  в  два  региона  -  Южна  и  Централна  част  на
Северна България. В същите райони има изградени напоителни системи, които
могат да се използват за напояване на памука. Понастоящем памукът в страната
се отглежда без напояване,  поради което получените добиви се движат през
последните години от 700-800 кг/ха до 1580 кг/ха. При поливни условия добивите
се удвояват и достигат до 2200-3000 кг/ха. Исканото максимално гарантирано
количество ще допринесе за увеличаване заетостта в Южна България,  която
понастоящем  се  характеризира  със  сравнително  висока  безработица.
Производството на памук е от особено важно значение за регенерирането на
индустриално замърсените и ерозирани почви в България.

ЛЕН И КОНОП

България  е  традиционен  производител  на  лен  и  коноп  и  произвежда
висококачествени влакна от тези култури.

В страната работят две частни предприятия за получаване на ленено влакно,
чийто капацитет за преработка на лен е 4000 тона ленени влакна (къси и дълги).

Република България желае да бъде установено максимално гарантирано
количество от  600  тона дълго  ленено  влакно  и  1100  тона  късо  ленено
влакно.

В периода 1980г. – 1990г. площите, заети с лен, са варирали  от 21 654 ха до 62
356 ха, а производството на готови ленени влакна (къси и дълги) от 1 071тона до
1 662 тона (Виж Таблица 12). След 1991г. заетите площи и производство силно
намаляват  като  достигат  1000  ха  и  41  тона  готови  влакна.  Съществува
тенденция за възстановяване на заетите с лен и коноп площи през последните
години,  като прогнозите са, че това ще продължи и през следващите години.
Увеличаването на производството на лен се предопределя и от потребностите
на  текстилната  индустрия  от  ленено  влакно  за  задоволяване  нуждите  на
вътрешния пазар. Капацитетът на преработвателните предприятия (4 000т.) е
достатъчен за производството на исканото максимално гарантирано количество
ленено влакно.  

Култивирането на влакнодаен лен и коноп в България е важно и от екологична
гледна  точка с  цел   регенериране  и  пречистване  на  замърсени и  ерозирали
почви.  В същото време производството на лен и коноп е важно от социална
гледна  точка  тъй  като  то  увеличава  заетостта  и  е  източник  на  доходи  за
социално слабото население в селските райони.

Република България желае да бъде установено максимално гарантирано
количество от 3000 тона дълго конопено влакно.



Заетите с коноп площи в България през периода 1980г. - 1990 г., варират от  5
165 ха до 57 033 ха, а произведеното количество готови влакна от 1 144т. до 4
727  т.  готови  влакна  (Виж  Таблица  13).  След  1990г.  заетите  площи  и
произведените количества намаляват поради извършилата се реконструкция и
приватизация  в  отрасъла.  През този  период лен  и  коноп са  се  култивирали
главно за семена с цел поддържане на генофонда. 

Преструктурирането и  приватизацията  на  отрасъла вече са  приключили и  се
очаква  неговото  възстановяване.   Капацитетът  на  преработвателното
предприятие (3 000т.)  е достатъчен за производството на исканото максимално
гарантирано количество конопено влакно.  

КОПРИНЕНИ БУБИ

Бубарството  е  традиционен  подотрасъл  на  българското  земеделие.
Отглеждането на копринени буби е било от голямо икономическо значение за
земеделските стопани от определени райони и особено за малоимотните като
източник  на  допълнителен  доход.  Българските  породи  и  хибриди  буби  са
признати  като  едни  от  най-добрите  в  света  от  големите  производители  на
коприна- Япония, Китай, Египет и други.

Република  България  желае  да  се  възползва  от  схемите  на  ЕС  за
подпомагане в сектора.

Съществуващите  условия  на  отглеждане  на  копринени  буби  в  България  са
идентични  с  изискванията  за  предоставяне  на  помощ  на  бубохранителите,
предвидени  в  Регламенти  845/72,  1668/00,  922/72  и  1054/73.  Всяка  кутия,
предоставяна на бубохранителите съдържа 21 000-22 000 бубени яйца. Средно
от една кутия се произвеждат 20 кг. пашкули, а люпимостта е 98%. В последните
2-3 г. на основата на новосъздадените хибриди  средният добив  на суровите
пашкули е 24-25 кг от кутия, а за 2000г е 26,4кг.

Приложение

СОРТОВЕ ПАМУК ОТГЛЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

(Българските сортове принадлежат към вида g. hirsutum L.)

Таблица 10

1 Бели извор
2 Огоста
3 Чирпан 539
4 Чирпан 603
5 Авангард 264
6 Перла 267

ДАННИ ЗА ПАМУКОПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОФИЦИАЛНИ СТАТИСТИЧЕСКИ
ДАННИ НА НСИ (1966-1999)

Таблица 11

Година
Култивирана площ (в

хектари)
Реколтиран неомаганен

памук (тонове)
1966 49448 68578
1967 50724 55585
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1968 42856 31051
1969 43735 40566
1970 41912 36015
1971 40838 40022
1972 37175 49412
1973 37063 37926
1974 36557 37288
1975 26451 31582
1976 25469 3315
1977 18670 13088
1978 18173 15909
1979 16123 17509
1980 12405 11743
1981 12760 12727
1982 12711 20052
1983 12622 17040
1984 11552 14508
1985 14426 14113
1986 14543 18118
1987 13671 19756
1988 11923 12963
1989 11269 12831
1990 8995 7889
1991 14992 17911
1992 13774 8583
1993 7296 4993
1994 9134 6738
1995 11482 13939
1996 12873 11815
1997 14106 8943
1998 10199 7150
1999 8366 10015

ДАННИ НА НСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛЕН (1980-1990)

Таблица 12

Година Култивирани площи
(хектари)

Произведени влакна
(тонове)

1980 56 252 1 071
1981 62 356 1 416
1982 61 198 1 662
1983 56 180 1 500
1984 60 344 1 366
1985 58 531 1 460
1986 45 253 1 547
1987 38 640 1 300
1988 31 378 1 687
1989 21 654 1 503
1990 28 060 1 321



ДАННИ НА НСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНОП (1980-1990)

Таблица 13

Година
Култивирани площи

(хектари)
Произведени влакна

(тонове)
1980 39 076 4 727
1981 54 814 3 579
1982 50 587 2 763
1983 53 605 2 679
1984 57 033 2 702
1985 53 490 2 673
1986 45 825 2 109
1987 27 668 1 532
1988 13 372 2 981
1989 6 635 1 498
1990 5 165 1 144

ПРЕСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

България  е  традиционен  производител  на  плодове  и  зеленчуци.  Данни  за
производство и площи са посочени в Таблица 18.

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Регламент  2251/92  е  напълно  въведен  чрез  Наредба  №33  на  МЗГ  (ДВ
154/28.12.1998)  за  окачествяване,  изкупуване  и  контрол за  съответствие  при
пресни  плодове  и  зеленчуци.  Наредбата  регламентира  опаковането  и
маркирането на пресни плодове и зеленчуци.

По  реда  на  Наредбата на  контрол  за  съответствие  подлежат  плодовете  и
зеленчуци от Приложения 1 и 2 на Регламент 2200/96, с изключение на авокадо,
което  не  се  произвежда  в  страната.  Регламентите,  уреждащи  качествени
показатели  на  пресни  плодове  и  зеленчуци,  ще  се  прилагат при  контрол за
съответствие съгласно Наредбата, към която ще бъдат направени изменения и
допълнения, които ще влезнат в сила до края на 2002г.

До края на 2001 ще бъде приета Наредбата за условията и реда за признаване
организации на производители на плодове и зеленчуци, въвеждаща Част ІІ от
Регламент 2200/96 - чл.11, 12 и 14, както и Регламент 478/97.

До  края  на  2005г  ще  бъде  приета  Наредба  за  междупрофесионалните
организации  на  производители  и  преработватели  на  плодове  и  зеленчуци,
въвеждаща Част ІІІ на Регламент 2200/96.

В  страната  се  създават  няколко  нови  организации  на  производителите  на
плодове и зеленчуци /Плевен, Хасково, Сливен/, които могат да кандидатстват
за признаване в съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда
за признаване на производители на плодове и зеленчуци.

В съответствие с  Наредба  №33 за  окачествяване,  изкупуване  и  контрол при
пресни плодове  и  зеленчуци  е  създадена  Дирекция за  контрол  на  пресните
плодове и зеленчуци, като служба към МЗГ, която да осъществява контрол за
съответствие,  арбитражен контрол  при  договорно  окачествяване,  обучение и
поддържане  квалификацията  на  инспекторите.  Дирекцията  се  състои  от
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централно управление и 9 регионални звена за контрол на пресните плодове и
зеленчуци.

Министерството на земеделието и горите координира проект “Пазари на едро за
пресни плодове,  зеленчуци  и  цветя”,  насочен  към  изграждане  на  нови  или
реконструкция на съществуващи пазари на едро в главните производствени и
потребителски  центрове  на  страната,  и  към  изграждане  на  ефективна
функционираща пазарна организация.

Предвижда се изграждането на 10 пазара на едро от следните типове:

• тържища - предвидени за големи градски центрове с население, зависещо от
пазара;

• пазари на производителите - предвидени за райони с голямо производство на
плодове и зеленчуци в Тракийската низина, Дунавската равнина и долината
на река Струма;

• комбинирани пазари – тържища и пазари на производителите, предвидени за
райони с голямо производство на плодове и зеленчуци и значително по брой
население, зависещо от пазара.

Пазарите на едро, които се създават по този проект създават възможности за:

• приложението на Регламент 2251/92 за проверка на качеството при пресни
плодове и зеленчуци;

• приложението  на  Регламент  3223/94 -  за  събирането  и  съобщаването  на
цените, определени в член 2 на Регламента;

• определяне на представителни пазари за страната по съответната процедура
след присъединяване.

САПИ ще отговаря за събирането и съобщаването на цените в съответствие с
разпоредбите  на  Регламент  3223/94  след  присъединяването  на  Република
България към ЕС (Виж Административни структури за прилагане на ООП).

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Понастоящем  България  има  около  160  предприятия  за  производство  на
стерилизирани консерви и около 40 предприятия за производство на замразени
плодове и зеленчуци. Почти 70% от съществуващите предприятия са малки и
средни както по отношение на числен състав, така и по отношение на годишния
им оборот. Мощностите за преработка в подотрасъла възлизат на 950 хил. тона
готова  продукция  годишно.  През  1999г.  са  произведени  150  хил.  тона
консервирани плодове и зеленчуци.

Преработените плодове и зеленчуци основно са предназначени за износ. 

Република  България  би  желала  по  силата  на  член  5  (1)  на  Регламент
2699/2000 да получи национален праг (threshold) от 20 000 т и съответно да
се увеличи прага на Общността за преработка на праскови в сироп и/или
натурален плодов сок със същото количество.



Република  България  би  желала  по  силата  на  член  5  (1)  на  Регламент
2699/2000  да  получи  национален  праг  от  300  000  т  и  съответно да  се
увеличи  прага  на  Общността  за  преработка  на  домати  със  същото
количество.

Държавната политика, в  областта на преработката на плодове и зеленчуци в
България  се  осъществява  от  Министерство  на  икономиката.  По  Закона  за
храните (ДВ 90/15.10.1999),  всички предприятия, които произвеждат храни,  се
регистрират в Министерство на икономиката. Регистрацията на тези предприятия
вече е започнала и трябва да приключи до края на 2001г. Това е предпоставка за
прилагането на чл. 2 на Регламент 2699/2000.

В момента в страната има два регистрирани съюза на преработватели - Съюз на
производителите  на  консерви  в  България  и  Съюз  на  преработвателите  на
плодове и зеленчуци в България.

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ РЕЖИМ

/Виж раздел “Хоризонтални мерки”/

Бъдещата Разплащателна и интервенционна агенция ще отговаря за издаването
на  вносни  и  износни  лицензии,  събирането  на  гаранциите  и  плащането  на
експортните субсидии. Наблюдението и физическият контрол на стоките ще се
осъществява от Агенция “Митници”.

Данни за внос и износ на основни видове плодове и зеленчуци са посочени в
Таблица 19.

Във връзка с чл.18 и  чл.19 от Регламент 404/93 Република България би
желала тарифната квота за внос на банани в ЕС да бъде увеличена с 55 000
тона.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

Република  България  би  желала  по  силата  на  член  5  (1)  на  Регламент
2699/2000 да получи национален праг (threshold) от 20 000т и съответно да
се увеличи прага на Общността за преработка на праскови в сироп и/или
натурален плодов сок със същото количество.

ПРЕДЛАГАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРАСКОВИ, 1996 - 1999 Г. (ХИЛ. Т)

Таблица 14

ПОКАЗАТЕЛИ 1996 1997 1998 г. 1999 г.
І. ПРЕДЛАГАНЕ 69,5 50 43,2 41,4
1. Производство 69,4 50 42 38,5
2. Внос 0,1 0 1,2 2,9
ІІ. ПОТРЕБЛЕНИЕ (в т. ч.) 69,4 50 43,2 41,4
1. Употреба за прясна консумация 25 20 17 17
2. Износ 0,4 0,4 1,5 0,2
3. Употреба за преработка 36 24,6 20,7 20,2
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Източник: НСИ и експертна оценка МЗГ

Република  България  би  желала  по  силата  на  член  5  (1)  на  Регламент
2699/2000 да получи национален праг от 300 000т и съответно да се увеличи
прага на Общността за преработка на домати със същото количество.

ПРЕДЛАГАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАТИ 1995-1999 Г. (ХИЛ.Т)

Таблица 15

ПОКАЗАТЕЛИ 1995 1996 1997 1998 1999
І. ПРЕДЛАГАНЕ 533,1 323,7 244,5 492,6 448,2
1. Производство 530,4 322,4 244,2 490,2 445,7
2. Внос 2,7 1,3 0,3 2,4 2,5
ІІ. ПОТРЕБЛЕНИЕ (в т. ч.) 533,1 323,7 244,5 492,6 448,2
1. Употреба за прясна консумация 209 208 140 246 240
2. Износ 3,9 5,1 2,3 1,2 0,5
3. Употреба за преработка 260,2 80,6 77,2 165,4 153,8
4. Фири и загуби 60 30 25 80 53.9

Източник: НСИ и експертна оценка МЗГ

Общото  количество  на  преработените  домати  варира  в  широк  диапазон  за
периода  1995-2000  г.  Понастоящем  ниското  равнище  на  производството  е
отражение  на  болезнените  икономически  реформи,  предприети  в  селското
стопанство и промишлеността. То не съответства на потенциала на природните
ресурси  на  България  и  на  традиционните  равнища  на  производство.
Производственият  капацитет  на  преработващите  предприятия  не  се
оползотворява  достатъчно  поради  проблеми  във  връзка  с  процеса  на
приватизация и преструктуриране. Тъй като спадът в производството след 1990г.
е  временен  и  отразява  специфичните  изключителни  условия  на  преходния
период,  Република  България  желае  националния  праг  да  се  базира  на
количествата домати, произвеждани през периода 1985-1990 съгласно следната
таблица.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ДОМАТИ – ХИЛ.Т.

Таблица 16

Продукт/година 1985 1989 1990
1.Производство на домати 781 873 846
2.Преработена суровина 442 385 315
2.1.Необходима суровина за производство на
доматено пюре

342 300 250

-произведено доматено пюре 43 60 50
2.2 Необходима суровина за приготвяне на цели
белени, небелени домати и като съставна част на
други зеленчукови консерви /по експертна оценка/

100 85 65

Източник: НСИ и експертна оценка МЗГ

Във връзка с чл.18 и  чл.19 от Регламент 404/93 Република България би
желала тарифната квота за внос на банани в ЕС да бъде увеличена с 55 000
тона.



По данни на НСИ през периода 1995-1999 г. вносът на пресни банани в страната
се движи в доста широк диапазон - от 15,9 хил.  тона до 53,4 хил. тона (виж
таблицата по-долу). През 1994г. са внесени 76,9 хил.тона банани. През 1997 г.
се  наблюдава  спад  на  вноса,  което  се  дължи  преди  всичко  на  кризата  в
икономиката,  високата  инфлация,  високия  курс  на  щатския  долар  спрямо
националната ни валута и намалената покупателна способност на населението.
Традиционни доставчици са Еквадор, Колумбия, Панама, Коста Рика и Гърция. 

Прогнозираният растеж в икономиката ни през следващите няколко години ще
доведе до по-висок жизнен стандарт, увеличаване на доходите, повишаване на
покупателната способност на населението и нарастване на потреблението. Това
дава основание да се предполага, че вносът на пресни и преработени банани в
България по всяка вероятност ще продължи да нараства с умерени темпове.

ВНОС НА ПРЕСНИ БАНАНИ В БЪЛГАРИЯ (В ХИЛ. Т)

Таблица 17

Страна 1995 1996 1997 1998 1999
Общо,
В това число от:

53,4 21,7 15,9 27,2 36,1

Еквадор 2,5 13,9 9 8,9 12,1
Колумбия - 2,9 3,8 9,3 15,5
Гърция 25 1,6 1,2 2,3 3
Панама - 0,3 0,9 1,6 3,1
Коста Рика - 1,9 0,8 5,1 2,3

Източник: НСИ
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ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КУЛТУРИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ СТОПАНСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА
1995-1999

Таблица 18

Култури

1995 1996 1997 1998 1999
Посевна
(плодода

–ваща)
площ

Произ-
водство

Посевна
(плодода

–ваща)
площ

Произ-
водство

Посевна
(плодода

–ваща)
площ

Произ-
водство

Посевна
(плодода

–ваща)
площ

Произ-
водство

Посевна
(плодода

ваща)
площ

Произ-
водство

хил.ха хил. т хил.ха Хил. т хил.ха хил. т хил.ха хил. т хил.ха хил. т
Зеленчуци, тикви,
дини и пъпеши

209,3 - 152,7 - 165,6 - 209,4 - 216,6 -

Зеленчуци на
открито и закрито
(без семена)

111,9 1362,7 85,6 937,7 92,2 974 125,7 1400,1 129,6 1317,5

Зеленчуци на
открито (без семена)

110,4 1255,1 83,9 855,6 90,7 829,1 123,9 1344,4 127,8 1270,2

Домати – всичко 29,8 514,5 17,3 305,8 19,3 227,4 27,6 469,4 29,0 427,2
Пипер – всичко 22,4 262,9 17,6 214,1 17,8 179,5 21,4 242,3 21,3 205,4
Лук кромид зрял 20,7 180,1 10,7 52 10,6 70,5 13,8 107,1 13,6 103,9
Зеле – главесто 6,1 102,1 6,5 102,3 6,7 122,4 8,4 142,9 8,7 154
Краставици – всичко 7,8 90,9 7,7 87 8,4 104,4 11,5 159 10,4 143,1
Дини и пъпеши 35,7 421,5 21,4 227,1 23,2 245,8 28,2 288,1 29,7 383,5
Оранжерии с
отопление – всичко

0,8 107,7 0,9 82,2 0,8 146,7 1,0 56,5 0,9 47,2

Домати 0,2 15,9 0,3 18,6 0,3 14,7 0,4 20,8 0,4 18,5
Краставици 0,4 66,9 0,4 31,2 0,4 29,9 0,5 34,3 0,4 27,6
Трайни насаждения
– всичко

196,1 - 191,4 - 190,8 - 209,0 - 204,5 -

плодови, ягодови и
грозде

187,4 1162,4 183,1 1166 182,3 1072,7 - 733,5 - 674

плодове – всичко 72,4 452,9 73,2 496,7 72,5 428,4 81,1 326,6 79,0 289,1
Ябълки 14,8 149,3 14,0 203,7 13,6 161,2 14,8 129,1 14,5 92,3

34



Круши 0,9 21,6 0,9 24,9 0,9 22,6 0,9 20,2 0,9 18,6
Сливи 12,1 99,9 12,1 90 12,3 112,6 12,8 61,8 12,6 66,2
Череши 8,3 74,8 8,3 56,6 8,0 36,4 8,3 33,5 8,1 32,2
Вишни 2,7 12,5 2,9 12,5 2,9 10,5 3,5 9,4 3,4 9,8
кайсии и зарзали 4,9 4,6 5,8 23,8 5,5 11,9 5,6 9,1 5,8 10,9
Праскови 8,6 71,7 7,8 69,3 7,8 50 7,9 42 7,6 38,5
Орехи 6,2 7,2 6,1 6 6,3 10 7,3 5,7 7,2 7,1
други видове овощни
градини

2,4 3,3 2,7 3,1 2,4 7,8 2,9 14 2,8 12,4

ягодови плодове –
всичко

3,0 10,1 2,8 8,2 2,9 7,9 - 10,7 - 12,8

Ягоди 1,8 7,5 1,5 5,4 1,6 5,4 1,8 7,8 1,9 10,2
Малини 1,2 2,6 1,3 2,8 1,3 2,4 1,3 2,8 1,3 2,6
лозя – десертни 14,1 91,8 12,9 71,1 12,9 74,1 14,3 42,7 13,9 38,2

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1995-1999 (В
ТОНОВЕ)

Таблица 19

НАИМЕНОВАНИЕ
НА СТОКАТА

ИЗНОС ВНОС
1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Домати 3890 5103 2442 1189 445 2678 1296 2887 2367 2480
Лук кромид 3665 2668 249 2920 5543 3419 350 8364 3975 2253
Зеле главесто 186 101 223 92 208 3595 3833 5595 3568 3123
Моркови и репи 62 60 171 58 14 236 598 246 88 1053
Краставици и
корнишони

10017 6797 5292 5802 2873 267 99 549 1023 1571

Патладжани 17 60 745 172 12 160 3 2358 894 81
Гъби и трюфели 1687 1435 1247 1116 1486 82 66 23 1 -
Сладки пиперки 11030 15894 3103 6962 3477 257 73 9032 1321 1059
Грозде десертно,
прясно

2550 2934 2348 480 40 2073 2007 1768 1628 1226

Дини и пъпеши 7491 3594 2519 998 25 1229 372 609 4044 1913
Ябълки 336 1391 1210 78 71 15414 9832 12386 5779 15523
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Кайсии 36 306 512 108 14 103 5 20 83 307
Вишни 864* 845 796 942 519 1* - - 110 22
Череши 577 417 643 307 - - 28 1
Праскови 3110 2234 1181 1489 167 2662 1485 820 1161 2918
Сливи и трънки 2148 1450 1514 2033 1212 - 1 1 2 250
Орехи 1268 4151 4489 4108 4091 7 31 39 109 46

Източник: ИИЦ на МФ

Забележка: В данните са включени и черешите.
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ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

България  е  производител  на  вино  с  многогодишна  традиции.  Българското
винопроизводство е  с  експортна  насоченост.  То  е  структуроопределящо  за
българската икономиката.

България е традиционен производител на спиртни напитки. Особено популярни
на  вътрешния пазар са  спиртните напитки ракия и  винено  бренди.  Данни  за
производство и външна търговия със спиртни напитки са дадени в Таблица 20.

През 70-те години площите за производство на винено грозде са били 190 000ха.
В  резултат  на  антиалкохолната  кампания,  проведена  през  80-те  години,
производството на винено грозде, особено на винени сортове за производството
на качествени вина, силно намалява. Данни за производството на винено грозде
за периода 1970 – 2000 г. са дадени в Приложението.

Българските вина се изнасят основно в страните от ЕС и на източноевропейските
пазари, сред които основно място заема пазара на Русия и страните от ОНД.
България изнася вина в САЩ, Канада и Япония. Данни за външната търговия с
вино са дадени в Приложение 1.

Законът за виното и спиртните напитки /ЗВСН/, в сила от 01.01.2000 г., въвежда
основните разпоредби на Регламенти 822/87, 823/87, 2893/74, 2894/74, 4252/88,
1601/91, 3201/90, 2333/92, 2092/91, 296/89, 2392/89, 3895/91, 2238/93 и 1576/89. В
съответствие с изискванията на правото на ЕС са въведени:

• мерки  за  кадастрално  очертаване  на  лозаро-винарския  потенциал,
засаждането на нови лозя, презасаждането, присаждането и изкореняването
на съществуващи лозя и класификация на сортовете лози като препоръчани,
разрешени и временно разрешени;

• система  на  разграничаване  на  категориите  вина  и  стриктни  критерии  за
определяне на трапезните и качествените вина;

• единни  правила  за  прилагане  на  енологичните  практики  и  обработки  при
производство на вино и продукти от грозде

• придружителни  документи,  които  се  изискват  при  транспортиране  на
продуктите, обект на закона

• общи правила за означаване и търговско представяне на вината и спиртните
напитки

• създаване на национална и регионални междупрофесионални организации -
лозаро-винарски камари, с оглед защита на професионалните интереси на
производителите на грозде и вино.

Към настоящия момент въз основа на ЗВСН са приети следните наредби:

• Наредба  за  разрешените енологични практики и  обработки и контрола по
тяхното  извършване.  Наредбата  е  напълно  хармонизирана  с  Регламент
1493/99 – гл.Vр разделІ, анекс ІV /ДВ 31/14.4.2000/;
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• Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните
напитки  и  продуктите  от  грозде  и  вино.  Наредбата  е  хармонизирана  с
Регламент 1493/99 – гл.V, раздел ІІ, анекс VІІ и Регламент 1576/89, Регламент
1601/91. /ДВ 31/14.4.2000/;

• Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина от
определен  район,  реда  и  начина  за  тяхното  утвърждаване.  Наредбата  е
напълно хармонизирана с разпоредбите на Регламент 1493/99 – гл.VІ, анекс
VІ. /ДВ 31/14.4.2000/;

• Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от
регистъра  и  отнемане  на  лицензите,  подлежащи  на  вписване,  начина  на
водене  на  дневниците,  съдържанието  и  формата  на  декларациите  на
реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и
дейностите  им.  /ДВ 31/14.4.2000/  Наредбата  е  частично  хармонизирана  с
разпоредбите на Регламент 1493/99 и с Регламент 2238/93. Лицензионният
режим за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки се предвижда
да отпадне към момента на присъединяване, когато ще се прилага директно
европейското законодателство, където не е предвиден такъв режим;

• Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за
използване  на  разрешените  подслаждащи  средства,  ароматни  и  вкусови
добавки /ДВ26/20.03.2001/- хармонизирана е с Р 1493/99 – анекс V;

• Наредба  за  разновидностите  специални  вина  и  правилата  за  тяхното
производство - хармонизирана е с Регламент 1493/99 – анекс V и Р1601/1991
(ДВ 53/12.06.2001);

• Правилник  за  устройство  и  дейността  на  Дегустационните  комисии  –
хармонизиран с Регламент 1493/99, гл.VІ, чл.55 (ДВ 5/16.01.2001);

• Наредба  за  определенията  на  видовете  спиртни  напитки  и  правилата  за
тяхното производство,  разрешените  добавки и  условията  за  използването
им /приета от МС на 07.06.2001,  предстои да се публикува/.  Наредбата е
хармонизирана изцяло с разпоредбите на Регламент  1493/99 и Регламент
№1576/1989.

До края на 2001 г. се предвижда приемането на:

• Наредба за взимане на проби и методите за анализ за установяване състава
на продуктите по Закона за виното и спиртните напитки. Наредбата въвежда
изцяло разпоредбите на Регламент 2676/90, Регламент 1238/98 и Регламент
2009/92;

• Наредба за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина,
продукти  от  грозде  и  вино,  спирт,  дестилати  и  спиртни  напитки.
Хармонизирана е с разпоредбите на Регламент 2238/1993 и е съобразена с
правилата на Конвенцията за превоз на опасни товари по шосе;

• Наредба за правилата и изискванията за регионални вина.

През 2002 г. се предвижда приемането на:
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• Наредба за класифицирането на лозарските терени по категории и тяхното
кадастрално  очертаване,  засаждането  на  нови  лозя,  презасаждането,
присаждането и изкореняването на съществуващи лозя;

• Наредба за правилата за класифицирането на винените сортове лози и за
класифицирането на сортовете лози;

Наредба за контрол и координация на контрола върху вината, спиртните напитки
и  другите  лозаро-винарски  продукти,  хармонизирана  с  разпоредбите  на
Регламент 1493/1999, ще бъде приета през 2003г. след приемане на целия пакет
от подзаконови нормативни актове по Закона за виното и спиртните напитки .

България предявява искане да бъде включена в лозарска зона С1а/ и да
бъде включена в т.3 на Анекс ІІІ на Регламент 1493/1999.

България предявява искане за частична дерогация на чл.27, алинея 3 от
Регламент  1493/99  във  връзка  с  алинея  1  на  същия  член  относно
задължителното предоставяне в дестилерии на гроздови джибри, винена
кал и други вторични продукти, резултат от винификация.

България предявява искане да й бъдат предоставени права по чл.3 ал.2 от
Регламент 1493/99 за срок от 3 години след присъединяване.

България  предявява  искане  за  възможност  за  транскрибиране  на
географските наименования и превод на традиционните и специфичните
традиционни наименования на друг от официалните езици на Европейската
общност за продукти с произход България. България предявява искане за
включване  в  Анекс  7  на  Регламент 1493/99  на  текст,  подобен  на  текста
относно Гърция и ползването на езици в Общността.

България  предявява  искане  да  бъдат  включени  в  Регламент  3201/90
географските  наименования  на  вина,  специфични  традиционни
наименования и  допълнителни  специфични  традиционни  наименования,
включени  в  Споразуменията  за  взаимно  признаване  и  защита  на
наименованията на вината, (вж. Таблици 32, 33, 34, 35, 36 и 36А).

България  предявява  искане  наименованието  “Розенталер”  да  бъде
признато  за  допълнително  специфично  традиционно  наименование
(съгласно  Таблица  32)  и  да  бъде  включено  в  Регламент  3201/90  като
същевременно се запази и географското наименование “Розова долина”
(съгласно Таблица 35).

България  предявява  искане  за  включване  на  вино  “Пелин”  към
разновидностите ароматични вина по чл.2 на Регламент 1601/91.

България  предявява  искане  за  признаване  като  традиционни
наименования,  наименованията  на  напитките  “ракия”  и  “мастика”  и
вписване  в  Приложение  ІІ  към  чл.5,  пар.3  на  Регламент  1576/1989  на
традиционните спиртни напитки с географска индикация, произвеждани в
България (Таблица 31).

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ

Контролът  по  спазването  на  изискванията  на  Закона  за  виното и  спиртните
напитки  по  отношение  на  лозовите  насаждения,  гроздето,  предназначено  за
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производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино и вината се
осъществява от Изпълнителна агенция по лозата и виното към министъра на
земеделието и горите. Изпълнителната агенция по лозата и виното е юридическо
лице със седалище гр. София и 9 регионални структури, със следните основни
функции:

• класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално
очертаване;

• изгражда и поддържа лозарския кадастър;

• контрол  по  засаждане,  презасаждане,  присаждане  и  изкореняване  на
лозовите насаждения;

• контрол върху отглеждането на винените сортове лози, класифицирани като :
препоръчани, разрешени и временно разрешени;

• контрол върху спазване изискванията за наименование за произход;

• обработва  декларациите  за  реколтата от  винено  грозде  и  поддържа база
данни;

• осъществява  контрол  върху  преработката  на  гроздето,  извършените
енологични практики и обработки и производството на качествени вина от
определен район;

• контрол върху  производство  на  различните  видове  вина,  движението  им
извън избите и продажбите им на пазара, вноса на грозде и вина.

Централната  арбитражна  дегустационна  комисия  към  МЗГ  (ЦАДК)  извършва
органолептичен анализ на вино, продукти от грозде и вино и спиртни напитки
по заявление на ИАЛВ по реда на Правилника за устройство и дейността на
дегустационните комисии /ДВ 5/2001/.

Регионалните  дегустационни  комисии  към  РЛВК  извършват  задължителен
органолептичен анализ на качествени вина от определен район, на трапезни
вина,  на  гроздова  ракия  и  винено  бренди.  Регионалните  дегустационни
комисии извършват органолептичен анализ на спиртни напитки с географско
указание при утвърждаването им

Министърът  на  икономиката  издава  лицензии  за  производство  на  спирт,
дестилати и спиртни напитки. Структурно звено “Регистриране, лицензиране и
контрол” на МИ изпълнява следните функции: 

• създава  и  поддържа  регистър  на  лицензираните  производители  и  на
издадените лицензии,

• осъществява контрол върху производството на спирт, дестилати и спиртни
напитки,

• утвърждава,  контролира  и  поддържа  регистър  на  спиртни  напитки  с
географско указание.

40



Националната  лозаро-винарска  камара  (НЛВК) е  учредена  съгласно  ЗВСН  и
регистрирана  в  Софийски  градски  съд  на  01.08.2000  г.  Тя  е
междупрофесионална  организация  на  производителите, преработвателите,
търговците  на  грозде,  вино  и  продукти  от  грозде  и  вино  и  има  за  цел
подпомагане  и  защита на  общите интереси на  своите  членове,  защита  и
контрол на  произхода, качеството  и  автентичността  на  произвежданите и
търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството. НЛВК
осъществява дейността си чрез регионални структури.

По решение на Общото събрание на НЛВК се създават 5 регионални лозаро-
винарски камари /РЛВК/ със следния териториален обхват и седалища:

• Северен лозаро- винарски район “Мизия” : Седалище - Плевен

• Източен лозаро- винарски район “Черноморски” : Седалище - Варна 

• Югоизточен Тракийски лозаро-винарски район “Сакар” : Седалище - Хасково

• Югозападен  Тракийски  лозаро-винарски  район  “Тракийски”  :  Седалище  -
Пловдив 

• Югозападен  лозаро-  винарски  район “Долината на  Струма”  :  Седалище  –
Благоевград.

Съгласно  изискванията,  определени  с  Наредба  за  условията  и  реда  за
регистриране,  лицензиране,  заличаване  от  регистъра  и  отнемане  на
лицензиите,  данните,  подлежащи  на  вписване,  начина  на  водене  на
дневниците,  съдържанието  и  формата  на  декларациите  на  реколтата  и
стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им,
Националната  лозаро-винарска  камара /НЛВК регистрира  производителите
на винено грозде, вино и други продукти от грозде и вино.

Съгласно разпоредбите на чл.58 т.6 от Закона за виното и спиртните напитки и
чл.6 на Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии,
Регионалните лозаро-винарски камари издават сертификат за произход на
грозде на производителите на грозде и сертификат за произход на качествени
вина с наименование за произход на производителите на вино и сертификат
за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди.

Научно-приложната и развойна дейност в областта на лозарството, винарството
и производството на спиртни напитки се извършва от:

• Национален институт за изследване и контрол на вината – София

• Институт по лозарство и винарство – Плевен

• Лаборатории  за  извършване  на  физико-химичен  лабораторен  и
микробиологичен анализ за изпитване на вина.

Пазарните механизми,  предвидени в  Регламент  1493/1999 ще се прилагат от
Интервенционна агенция (Виж Административни структури за прилагане на
ООП).
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Административния капацитет на изброените структури е достатъчен за пълното
прилагане на правото на ЕС в областта на виното и спиртните напитки от
датата на присъединяването към ЕС.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

България предявява искане да бъде включена в лозарска зона С1а/ и да
бъде включена в т.3 на Анекс ІІІ на Регламент 1493/1999.

Климатичните  условия  в  лозарските  райони  на  територията  на  Република
България позволяват категоризирането на цялата страна в зона С1а/, съгласно
законодателството на  ЕС.  На тази  основа  бе  приет и  се  прилага  Закона  за
виното и спиртните напитки и свързаните с него подзаконови актове.

Приложението  съдържа:  пълни  данни  за:  географско  местоположение  на
България,  средногодишни  температури,  биоклиматични  показатели,  почвена
характеристика.

България предявява искане за частична дерогация на чл.27, алинея 3 от
Регламент  1493/99  във  връзка  с  алинея  1  на  същия  член  относно
задължителното предоставяне в дестилерии на гроздови джибри, винена
кал и други вторични продукти, резултат от винификация.

България е традиционен производител на специфични спиртни напитки, за чието
производство  се  използват  вторични  продукти  от  винификационния  процес.
Съчетаването на двата технологични процеса – винификация и дестилация – се
основава на дългогодишни традиции и се извършва в едни и същи предприятия,
т.е.  на  една  и съща площадка.  Задължителното  предоставяне  на гроздовите
вторични  продукти  в  специализирани  дестилерии,  съгласно  изискванията  на
европейското законодателство, ще наложи структурна промяна на изградените
производствени  мощност,  което  би  дестабилизирало  икономически  редица
български производители. На практика този процес би означавал преоборудване,
преструктуриране и ликвидация на налични производствени мощности. От друга
страна това би нарушило установени традиционни производствени практики в
производството на ракии и винено бренди.

България предявява искане да й бъдат предоставени права по чл.3 ал.2 от
Регламент 1493/99 за срок от 3 години след присъединяване.

България  има  значителен  потенциал  за  производство  на  качествени  и
регионални  вина,  квалифицирани  като  такива  по  смисъла  на  европейското
законодателство.  Българското искане е с оглед възстановяване  на лозарския
потенциал на България от 190000 ха. 

Вследствие  проведената  през  80-те  години  антиалкохолна  кампания  в  един
основен  за  България  пазар  на  вина  –  страните  от  ОНД,  последвалото
изкореняване на лозята доведе до промяна в лозарския потенциал на страната.
В настоящия момент  голяма част  от лозовите насаждения са разположени в
равнинни терени, т.е.  не  се  намират на  естествените  си и  най-благоприятни
месторастения с оглед почвено-климатичните условия в страната. В България се
провежда  класифициране  на  лозарските  терени  по  категории  и  тяхното
кадастрално  очертаване,  което  води  до  изкореняване  на  част  от  лозята,
отглеждани на неподходящи места и засаждането им на подходящите места.
Протеклите  процеси  на  реституция  на  земята  и  раздробяването  на
собствеността на земеделските земи затрудняват този процес. 
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Към  момента  на  присъединяване  България  ще  разполага  с  регистър  на
лозарския  потенциал,  който  ще  послужи  като  основа  за  извършване  на
необходимите  проучвания  и  оценка,  предвидени  в  чл.3,  ал.9  от  Регламент
1227/2000 г. 

България  предявява  искане  за  възможност  за  транскрибиране  на
географските наименования и превод на традиционните и специфичните
традиционни наименования на друг от официалните езици на Европейската
общност за продукти с произход България. България предявява искане за
включване  в  Анекс  7  на  Регламент 1493/99  на  текст,  подобен  на  текста
относно Гърция и ползването на езици в Общността.

Официалният език в България е българският език, който се изписва с кирилица,
което  създава  трудности  при  разчитане  информацията  на  етикетите  на
българските вина и спиртни напитки от консуматорите в ЕС. Транскрибирането
на  името  на  напитката  и  превода  на  традиционните  и  специфичните
традиционни наименования на етикета на друг или други официални езици на
Общността ще информира европейския консуматор относно характеристиките на
продукта,  като по  този  начин  ще  се  избегне  и  възможността  за  заблуда  на
консуматора.

България предявява искане за вписване в Анекс VІІ – Д на Регламент 1493/99 на
следния  текст,  аналогичен  на  текста,  вписан  за  Гърция,  регламентиращ
ползуването на езици на Общността за етикетиране:

“За продуктите с произход България, обозначенията съгласно алинея ІІ могат да
бъдат повторени на един или няколко езика на Общността.”

България  предявява  искане  да  бъдат  включени  в  Регламент  3201/90
географските  наименования  на  вина,  специфични  традиционни
наименования и  допълнителни  специфични  традиционни  наименования,
включени  в  Споразуменията  за  взаимно  признаване  и  защита  на
наименованията на вината (Таблици 32, 33, 34, 35, 36 и 36А).

България  предявява  искане  наименованието  “Розенталер”  да  бъде
признато  за  допълнително  специфично  традиционно  наименование  /
съгласно  Приложение  4/  и  да  бъде включено в  Регламент 3201/90  като
същевременно се запази и географското наименование “Розова долина”
(съгласно Таблица 35).

С традиционното наименование “Розенталер” се означават вина, произведени от
лозя  на  територията  на  цялата  страна  по  специална  технология  и  носещи
определени  характеристики,  а  с  географското наименование  “Розова  долина”
може да се означават само вина, произведени от лозя, намиращи се само в този
лозаро-винарски  район.  Наименованието  е  признато от  българското  право  и
неговата  употреба  е  уредена  в  Наредбата  за  означаване  и  търговско
представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино – чл. 30,
ал.7.

В България съществува дългогодишна практика на производство и търговия на
вино,  което се  означава  с  традиционното наименование  “Розенталер”.  То се
произвежда  в  страната  от  края  на  50те  години  до  сега  и  първите  негови
производители  са  избите  в  Свищов,  Видин,  Лясковец  и  Сухиндол,  които
географски се намират извън район Розова долина.
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Виното  “Розенталер”  е  добре  познато  и  прието  под  това  наименование  на
международните пазари.  Наименованието  “Розенталер”  не  се  превежда.  Под
това наименование се изнасят вина не само за пазарите на страните от ЕС, но и
за Балтийските страни и Япония.

В ЕС има прецедент – паралелно съществуват наименованията Мозелталер и
Мозел Саар Рювер.

Дългогодишната  практика,  добросъвестното  използване  на  наименованието
Розенталер от българските производители и придобитите права са юридически
факти,  които  следва  да  се  имат  предвид  при  решаването  на  проблема  в
контекста  на  най-новите  изисквания  на  международното  право  и  в  частност
разпоредбите на най-новото международно споразумение от най-висок ранг –
ТРИПС..

България  предявява  искане  за  включване  на  вино  “Пелин”  към
разновидностите ароматични вина по чл.2 на Регламент 1601/91.

Съгласно чл.17 т.3 от Закона за виното и спиртните напитки ароматизирано вино
може  да  бъде  означено  с  наименованието  “Пелин”,  ако  е  произведено  в
България  по  специална  технология.  В  билковата  смес,  използвана  при
производството на “пелин”, делът на билките от рода “Пелин” е не по-малък от
20  процента  тегловно.  Действителното  алкохолно  съдържание  на  вино  с
наименование “пелин” може да бъде по-ниско от 14,5 обемни процента. 

България  предявява  искане  за  признаване  като  традиционни
наименования,  наименованията  на  напитките  “ракия”  и  “мастика”  и
вписване  в Приложение  ІІ  към чл.5,  пар.3  на Регламент  № 1576/1989  на
традиционните спиртни напитки с географска индикация, произвеждани в
България, (Таблица 31).

Изброените  в  приложението  спиртни напитки  са  традиционни за  българското
производство  на  алкохолни  продукти.  Поставени  са  под  особен  режим  на
закрила  с  цел  да  се  гарантира  автентичността  на  суровините,  вложени  в
производството им, както и традиционните и автентични технологии, използувани
при  ферментацията,  дестилацията  на  суровината  и  при  придобиването  на
специфичните  или  окончателните  органолептични  характеристики  на  готовия
продукт. Технологията на производството на винени, гроздови и плодови ракии,
на  винено  и  плодово  бренди,  на  мастика  и  ликьори  се  регламентира
законодателно  с  Наредба  за  определяне  на  видовете  спиртни  напитки  и
правилата  за  тяхното  производство,  разрешените  добавки  и  условията  за
използването им. 

44



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНЕНО ГРОЗДЕ – 1970-2000 Г /В ХИЛ.Т./

Таблица 20

Година 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Количество 621 745 563 576 616 394 380 499 520 495 319 307 350*

По данни на НСИ

*Данните са неокончателни – към 30.07.2000

ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ ВИНА ПО СТРАНИ

Таблица 21

Тарифе
н № Страни

1996г. 1997г. 1998г. 1999г 2000г.

220410

Виетнам 637 2014 2585 1358 3449.25
Полша 3002 1676 5497 5840 3249
Литва 212 758 4889 4850 2726
Латвия 156 838 619 1259 1774
Естония 937 2915 4014 2339 2016
Русия 20243 3049 3859 568 1332
Дания 864 1179 1108 1446 882
Япония 1861 138
Украйна 2614 3775 12786 4607
Азербайджан 3023 1808 2376 1882 444
Молдова 137856 77479 12227
Грузия 10884 3220
ОБЩО 195344 102980 60941 25099.464 17197.73
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220421

Великобритания 301039 254919 224488 209356 112971
Холандия 72156 64586 46104 25034 22739
Германия 68182 126126 86128 98227 87900
Полша 52573 65558 73475 125145 97578
Литва 2418 7392 20836 53191 26261
Русия 129055 54408 40139 8806 17407
Латвия 34194 46632 68757 52167
Естония 4753 7529 14867 23102 19421
Дания 28897 20978 17084 21302 6857
Япония 12711 50614 2074 2735
Украйна 73832 97961 23645 1871
Молдова 251077 235306 75441 4597
Швеция 12563 23927 30361 23597 21598
ОБЩО 1149613 1119738 934150 757282 535879

220429

Германия 116613 94251 107943 81672 102360
Молдова 79991 57751 9042 2289
Япония 54032 118166 219551 62982 36916
Франция 55684 48669 53072 26573 14794
Русия 33972 5149 22.56 608 2165
Великобритания 24344 13752 21070 18146 22862
Швеция 15550 8153 4143 994 6843
САЩ 7769 8668 4272 3569 1234
Украйна 6389 5719.9 14630 10172
Канада 1875 5521 2778

ОБЩО 459665 403222 530500 232912 211503
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*Данните са от търговската статистика

ИЗНОС НА БЪЛГАРСКИ ВИНА

Таблица 22

Тарифен №
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

ЕС Общо ЕС Общо ЕС Общо ЕС Общо ЕС Общо
hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl

220410 2990 195345 1760 102980 1503 61801 1849 25676 998 17197
220421 616856 1149614 529524 1119738 428478 927768 395391 616975 264557 535880
220429 236015 459666 173101 403222 195176 532522 133332 240819 146570 211503
Общо 855861 1804625 704385 1625940 625157 1522091 530572 883470 412125 764580

*Данните са от търговската статистика

ВНОС В БЪЛГАРИЯ НА ВИНА ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Таблица 23

CN code
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 I-IX 1999 I-XI 1999 1999 2000

hl hl hl hl hl hl
tariff

quotas
hl hl hl hl

220410 750 42 91 79 69 13 1600 54 99 109 163
220421 115 33 168 31 4 348 67200 489 512 4593 251
220429 102686 310 1643 0 9 25 128 128 130 74
Общо 103551 385 1902 110 82 386 671 739 4832 488

Тарифна квота 43000 47300 51600 55900 60200 64500 68800 68800 68800 68800 73100
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*Данните са от търговската статистика

ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТНИ НАПИТКИ

Таблица 24

Тарифна позиция Тип
1995 – количество

в хектолитри
1996 – количество

в хектолитри
1997 – количество

в хектолитри
1998 – количество

в хектолитри
220820 Бренди, коняк 392290 168470 84540 34530
220820 Ракия 156380 172040 165150 134320
220830 Уиски 700 238 1239 2090
220840 Ром 90
220850 Джин 2780
220860 Водка 20290
220870 Ликьори 120920 91230 63740 2600
220890 Други 57490

* Източник: НСИ

ИЗНОС НА СПИРТНИ НАПИТКИ ПО СТРАНИ (ТОН)

Таблица 25

Тарифен
No

Страна
Години

1998 1999 2000

220510

Полша 29552 21483 17325
Молдова 1170
Украйна 188 729
ОБЩО 32074 22325 18331

220590

Други страни от ЕС 21 65
Други страни 33 59
Германия 14
Естония 48
ОБЩО 68 171
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220600
Естония 196 4250
Австрия 2222 3295 1978
ОБЩО 2225 3515 6250

220820

Естония 2721 7597 864
Швейцария 1130
Полша 1413 0.9
Югославия 518 1514 411.7
Русия 3051
Украйна 2163 208.4
Молдова 168.4
ОБЩО 11203 16147 1996

220840

Украйна 29
Гърция 24
Други страни от ЕС 8 50
Други страни 6 0.5
ОБЩО 6 8,9 104

220850

Великобритания 50
Кипър 20
Гърция 98
Турция 57
Други страни 78 21
Венецуела 28
Украйна 34
ОБЩО 183 119 115
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220860

Украйна 99
Грузия 4443 22
Кипър 336
Югославия 208
Азербайджан 1189
Туркменистан 15.64
Гърция 307 136
България-свободни
безмитни зони 83
Турция 107
Италия 148
ОБЩО 8832 580 668

220870

Украйна 1433 269
Азербайджан 2254
Грузия 2048
България-свободни
безмитни зони 4
Русия 2578
Гърция 25 33
ОБЩО 9107 37 323
ОБЩО за всички позиции 63634 42804

2.2E+08

Йордания 68
Ирак 50
Турция 68
Други страни 4
ОБЩО 4 50 136

2.2E+08

Швейцария 310
Ливан 30
Други страни 0.09 63
ОБЩО 0.09 33 316
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2.2E+08
Други страни от ЕС 0.6 0.2
Други страни 0.5 37135 0.1
ОБЩО 0.5 37013 0.4

2.2E+08

Други страни 5 5
Русия 403
Украйна 113
Други страни от ЕС 0.06
ОБЩО 518 5 5

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ РАКИИ 523 61 458
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Климатични данни

България спада към страните с умерено-континентален климат, който се характеризира със сравнително горещо лято и
студена зима.

Релефът в Северна България се характеризира с ниски заоблени хълмове със средна надморска височина 200-300 m. В
Южна България най-характерните релефни форми са ниски и средно-високи планини и разположени между тях котловини.
Според географската ширина България може да се сравнява с най-известните лозарски страни – Франция, Италия, Испания
и Португалия.

Таблица 26

Крайни точки: Северна ширина Източна дължина
(ϕ N) (λ E. Gr.)

Северна
Устие на р. Тимок 440 12’ 220 40’
Южна
връх Вейката 410 14’ 250 17’
Гюмюрджински снежник
Западна
връх Китка 420 19’ 220 21’
Краище
Източна
Нос Шабла 430 32’ 280 36’

Температурни  суми за  периода  с  температури  по-високи  от  100С,  средна  юлска  температура  и  продължителност  на
безмразния период за избрани наблюдателни станции в някои лозарски райони на България

Таблица 27

Станция

Температурни суми за
периода с T0 > 100C

Средна юлска
Безмразен период - средни

дати на начало, край и
продължителност на периода

обща ΣT0C
ефективна

ΣT0>100C
T0C последен мраз първи мраз дни

Видин 3635 1635 22.9 8.IV 22.X 196
Лом 3800 1750 23.4 23.III 7.XI 228
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Плевен 3795 1745 23.4 28.III 2.XI 218
Сухиндол 3720 1680 22.9 30.III 10.XI 225
Образцов Чифлик 3640 1640 22.8 8.IV 10.XI 215
Търговище 3480 1490 21.7 6.IV 1.XI 208
Шумен 3440 1470 22.0 7.IV 27.X 202
Силистра 3475 1415 23.0 29.III 10.XI 226
Варна 3725 1645 22.6 23.III 21.XI 242
Бургас 3920 1750 23.1 20.III 21.XI 245
Сливен 3865 1765 23.2 31.III 20.XI 234
Ст. Загора 4010 1850 24.0 28.III 16.XI 232
Ямбол 3730 1670 23.2 12.IV 30.X 200
Хасково 3950 1810 23.6 3.IV 12.XI 222
Кърджали 3850 1700 23.4 7.IV 12.XI 218
Ивайловград 3990 1810 23.5 1.IV 17.XI 228
Асеновград 3675 1795 23.5 28.III 17.XI 233
Пловдив 3795 1715 23.2 6.IV 31.X 207
Кюстендил 3500 1490 21.8 8.IV 21.X 195
Сандански 4400 2090 24.9 23.III 23.XI 244
Петрич 4395 2085 24.9 19.III 10.XI 235

Друг важен агро-климатичен показател е продължителността на цикъла на активна вегетация на лозовите насаждения.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЦИКЪЛА НА АКТИВНА ВЕГЕТАЦИЯ НА ЛОЗОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ В НЯКОИ РАЙОНИ НА
БЪЛГАРИЯ

Таблица 28

Метеорологична
станция

Дати на преминаване на средноденонощните температури на въздуха
над и под 100C

Продължително
ст на периода

начална дата (> 100C) крайна дата (< 100C) (дни)
Видин 6 април 24 октомври 200
Лом 3 април 26 октомври 205
Плевен 4 април 27 октомври 205
Сухиндол 7 април 29 октомври 204
Образцов Чифлик 8 април 26 октомври 200
Търговище 11 април 28 октомври 199
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Шумен 12 април 27 октомври 197
Силистра 6 април 30 октомври 206
Варна 14 април 9 ноември 208
Бургас 9 април 13 ноември 217
Сливен 3 април 31 октомври 210
Ст. Загора 3 април 6 ноември 216
Ямбол 9 април 2 ноември 206
Хасково 3 април 4 ноември 214
Кърджали 3 април 5 ноември 215
Ивайловград 3 април 8 ноември 218
Асеновград 30 април 5 ноември 188
Пловдив 4 април 30 октомври 208
Кюстендил 7 април 26 октомври 201
Сандански 25 март 12 ноември 231
Петрич 23 март 10 ноември 231

По-типични географски точки от табл.2 и табл. 3: за Западна България – Видин и Петрич, за Средна България – Плевен и
Пловдив,  и за Източна България – Варна и Бургас.  Данните посочени в таблица 2 и таблица 3 са от авторски научни
разработки. Данните за един продължителен период от време посочват средногодишни температури на въздуха в България
от 9,80С до 140С. (табл. 4)

СРЕДНИ ГОДИШНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА ЗА БЪЛГАРИЯ

Таблица 29

Област Станция Т0С Област Станция Т0С
Видинска  Русенска  
 Ново село 11,4  Бяла 11,6
 Видин 11,2  Две могили 11,5
 Грамада 10,7  Русе 12,1
 Белоградчик 10  Обр. чифлик 11,1
Монтана  Разградска  
 Лом 11,8  Кубрат 10,4
 Бъзовец 10,9  Исперих 10,6
 Берковица 10,4  Разград 10,8
 Вършец 10,1  Гара Самуил 9,7

54



Област Станция Т0С Област Станция Т0С
Врачанска  Силистренска  
 Враца 11,1  Силистра 11,6
 Оряхово 12,2 Търговищка  
 Кнежа 10,6  Славяново 10,7
 Габаре 11,4  Омуртаг 10,2
Ловешка   Търговище 11
 Тетевен 10,1 Шуменска  
 Троян 9,8  Шумен 11
Плевенска   Царев брод 10,8
 Плевен 11,6  Изгрев 9,7
 Д. Митрополия 11,2 Добричка  
 Сомовит 11,9  Тервел 10,3
В.Търновска   Крушари 10,7
 Свищов 12  Добруджански

инст.
10,2

 Вардим 11,8  Шабла 11,8
 Павликени 11,5  Калиакра 11,8
 Сухиндол 11,6  Балчик 11,8
 Г. Оряховица 11,5 Варненска  
 Елена 10,3  Суворово 10,8
Габровска   Варна 12,1
 Севлиево 10,5  Г. чифлик 11,4
 Габрово 10,6  Обзор 12,4
 Дряново 11,1   
Бургаска  Пловдивска  
 Несебър 12,7  Асеновград 12,7
 Поморие 12,5  Садово 12,1
 Бургас 12,7  Пловдив (1) 12
 Созопол 13,3  Хисаря 12,1
 Мичурин 13,1 Благоевградска  
 Резово 12,9  Белица 9,3
 М. Търново 11,3  Банско 9
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Област Станция Т0С Област Станция Т0С
 Грудово 12,8  Гоце Делчев 11,4
 Айтос 12,2  Сандански 13,9
 Люляково 11,3  Петрич 13,9
 Карнобат 11,4  Гара Пирин 14
Сливенска   Благоевград 12,4
 Сливен 12,4 Кюстендилска  
Ямболска   Рила 11,7
 Ямбол 12  Дупница 10
 Ст. Караджово 11,8  Кюстендил 11,2
 Елхово 12,3  Николичевци 10,4
Старозагорска  Пернишка  
 Ст. Загора 12,9  Радомир 10,1
 Казанлък 10,7  Перник 9,5
 Чирпан 12  Бусинци 8,6
   Трън 8,2
Хасковска  Софийска  
 Димитровград 12,6  Долна Баня 9,3
 Хасково 12,5  Ихтиман 8,8
 Харманли 12,7  Вакарел 8
 Свиленград 13,2  Копривщица 6,8
Кърджалийска   Ботевград 10,7
 Ивайловград 12,8  София (1) 10,3
 Крумовград 12,8  София (2) 10
 Кърджали 12,5  София (3) 9,8
 Джебел 12,2  Банкя 9,5
Пазарджишка   Божурище 9,7
 Панагюрище 10,1  Искрец 9,5
 Ивайло 11,7 Смолянска  
 Пазарджик 11,9  Златоград 10,8
 Козарско 12,1  Средногорци 9,6
 Пещера 11,5   
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ПОЧВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Най-характерните почви за Северна България са черноземите и сивите горски почви. Черноземите се отличават с леко до
тежко песъкливо-глинест  механичен състав,  хумусен  хоризонт  40-60 cm,  който преминава  в  В-хоризонт.  Тези почви са
формирани обикновено върху карбонатни материали (льос, льосовидни глини и др.).

Сивите  горски  почви се  отличават  с  тежко песъкливо-глинест  механичен  състав  в  повърхностния хоризонт,  който е  с
мощност 30-40 cm и с по-рязък преход преминават в глинест В-хоризонт.

Тези два типа почви не се срещат в Южна България. За тази част на страната най-характерни са черноземите-смолници и
канелените горски почви. 

Черноземите-смолници се  отличават  с  мощен  хумусен  хоризонт  –  60-80  cm,  тежко  песъкливо-глинест  и  леко  глинест
механичен състав.

Канелените горски почви са средно до тежко песъкливо-глинести в повърхностния хумусен хоризонт, който е с мощност 30-
50 cm. Този хоризонт постепенно (или по-рязко) преминава в мощен глинест В-хоризонт. И двата почвени типа са образувани
върху глинести  карбонатни  или  безкарбонатни  материали  с  кватернерен  или  плиоценски  произход.  Често  се  срещат
многобройни преходи между двата почвени типа.

Едни от най-подходящите почви за отглеждане на лозя, както в Северна, така и в Южна България са така наречените
азонални почви: рендзини, алувиални и делувиални почви.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАХАРИ В ГРОЗДОВАТА МЪСТ.

В България произведените вина достигат до различна степен на съдържание на захари в гроздовата мъст (табл. 5).

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАХАРИ В ГРОЗДОВАТА МЪСТ ЗА БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ ВИНА В БЪЛГАРИЯ

Таблица 30

Сорт Съдържание на захар
Ркацители 15,5-17,6
Шардоне 16,7-19,1
Ризлинг 14,2-16,2

Совиньон 15,9
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Мускат Отонел 17,1
Памид 14,5-17,5
Гъмза 17,6
Димят 15-17,1

Мискет червен 14-16,8
Юни Блан 15,7-17,0

Каберне Совиньон 18,5-21
Мерло 17,9-20
Мавруд 18,2-20,2

Широка Мелнишка 17,1

Източник: Национален институт по изследване и контрол на вината

В България за някои години този показател  може да бъде по-висок в сравнение с някои райони от Северна Франция и
страните  от  Централна  Европа. Стойностите  му  са  близки  до  тези  установени  в  Южна  Франция,  Испания,  Италия и
Португалия.

СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ

Наименованията “wine spirit”, “grape marc” или “grape marc spirit” може да бъдат заменени с наименованието “ракия” (“rakiya”)
изключително само за спиртни напитки, произведени в България, чл. 35(2) от Закона за виното и спиртните напитки.

За да бъде наречена  една  анасонова  напитка “мастика”  (“mastika”),  то тя трябва  да бъде произведена  в  България по
специална технология - чл. 35(3) от Закона за виното и спиртните напитки.

Наименованието “ракия” (“rakiya”) може да бъде допълвано със следните указания:

• Отлежала;

• Специална;

• Стара;

• Резерва;

• Селекция.
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ТРАДИЦИОННИ СПИРТНИ НАПИТКИ С ГЕОГРАФСКА ИНДИКАЦИЯ

ГРОЗДОВА РАКИЯ

Таблица 31

Новоселска гроздова ракия или гроздова ракия от Ново село Novoselska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Novo selo
Врачанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Враца Vratchanska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Vratza
Сухиндолска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Сухиндол

Suhindolska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Suhindol

Лясковска гроздова ракия или гроздова ракия от Лясковец
Lyaskovska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Lyaskovetz

Русенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Русе Russenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Russe 
Лудогорска гроздова ракия или Гроздова ракия от Лудогорие Ludogorska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Ludogorie
Търговищка гроздова ракия или Гроздова ракия от
Търговище

Targovishtka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Targovishte

Преславска гроздова ракия или гроздова ракия от Преслав Preslavska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Preslav
Шуменска гроздова ракия или Гроздова ракия от Шумен Shumenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Shumen
Варненска гроздова ракия или гроздова ракия от Варна Varnenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Varna
Евксиноградска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Евксиноград 

Euxinogradska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Euxinograd

Добричка гроздова ракия или гроздова ракия от Добрич Dobrichka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Dobrich
Поморийска гроздова или гроздова ракия от Поморие Pomoriyska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Pomorie
Бургаска гроздова ракия или гроздова ракия от Бургас Bourgaska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Bourgas
Сунгурларска гроздова ракия или гроздова ракия от
Сунгурларе

Sungurlarska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Sungurlare

Ямболска гроздова ракия или гроздова ракия от Ямбол Yambolska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Yambol
Стралджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Стралджа

Straldjanska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Straldja

Сливенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сливен Slivenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Sliven
Гроздова ракия от Славянци Grozdova rakiya from Slaviyantzi
Карловска гроздова ракия или Гроздова ракия от Карлово Karlovska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Karlovo
Казанлъшка гроздова ракия или Гроздова ракия от Казанлък Kazanlashka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Kazanlak
Кайлъшка гроздова ракия или Гроздова ракия от Кайлъка Kaiylashka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Kaiylaka 
Плевенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Плевен Plevenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Pleven
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Пазарджишка гроздова ракия или Гроздова ракия от
Пазарджик

Pazardjishka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Pazardjik

Стамболийска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Стамболийски

Stamboliyska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Stambolijski

Мелнишка гроздова ракия или Гроздова ракия от Мелник Melnishka grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Melnik
Гроздова ракия от Дамяница Grozdova rakiya from Damianitza
Благоевградска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Благоевград

Blagoevgradska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Blagoevgrad

Добруджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Добруджа

Dobrudjanska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Dobrudja 

Павликенска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Павликени

Pavlikenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Pavlikeni

Гроздова ракия от Левски Grozdova rakiya from Levski
Свищовска гроздова ракия или Гроздова ракия от Свищов Svishtovska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Svishtov
Силистренска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Силстра

Silistrenska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Silistra

Тутраканска гроздова ракия или Гроздова ракия от Тутракан Tutrakanska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Tutrakan
Никополска гроздова ракия или Гроздова ракия от Никопол Nikopolska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Nikopol
Гроздова ракия от Любимец Grozdova rakiya from Liubimetz
Хасковска гроздова ракия или Гроздова ракия от Хасково Haskovska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Haskovo
Асеновградска гроздова ракия или Гроздова ракия от
Асеновград

Assenovgradska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from
Assenovgrad

Гроздова ракия от Средец Grozdova rakiya from Sredetz
Гроздова ракия от Първенец Grozdova rakiya from Parvenetz
Пещерска гроздова ракия или Гроздова ракия от Пещера Peshterska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Peshtera
Пиринска гроздова ракия или Гроздова ракия от Пирин Pirinska grozdova rakiya or Grozdova rakiya from Pirin

БРЕНДИ

Евксиноград Euxinograd
Бренди от Плиска Brandy from Pliska
Бренди от Поморие Brandy from Pomorie
Бренди от Преслав или Преславско бренди Brandy from Preslav or Preslavsko brandy
Бренди от Велики Преслав или Великопреславско бренди Brandy from Veliki Preslav or Velikopreslavsko brandy
Бренди от Мадара или Мадарско бренди Brandy from Madara or Madarsko brandy
Бренди от Силистра или Силистренско бренди Brandy from Silistra or Silistrensko brandy

60



Бренди от Варна или Варненско бренди Brandy from Varna or Varnensko brandy
Бренди от Карнобат или Карнобатско бренди Brandy from Karnobat or Karnobatsko brandy
Бренди от Лясковец или Лясковско бренди Brandy from Lyaskovetz or Lyaskovsko brandy
Бренди от Сините камьни Brandy from Sinite kamani
Бренди от Ловеч или Ловешко бренди Brandy from Lovech or Loveshko brandy

ДЖИБРОВА РАКИЯ

Ловешка джиброва ракия или Джиброва ракия от Ловеч Loveshka djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Lovech
Пловдивска джиброва ракия или Джиброва ракия от Пловдив Plovdivska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Plovdiv
Виноградецка джиброва ракия или Джиброва ракия от
Виноградец

Vinogradetzka djibrova rakiya or Djibrova rakiya from
Vinogradetz

Сухиндолска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Сухиндол

Suhindolska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Suhindol

Лясковска джиброва ракия или Джиброва ракия от Лясковец Lyaskovska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Lyaskovetz
Сунгурларска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Сунгурларе

Sungurlarska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Sungurlare

Мелнишка джиброва ракия или Джиброва ракия от Мелник Melnishka djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Melnik
Джиброва ракия от Дамяница Djibrova rakiya from Damianitza
Джиброва ракия от Славянци Djibrova rakiya from Slaviyantzi
Хасковска джиброва ракия или Джиброва ракия от Хасково Haskovska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Haskovo
Асеновградска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Асеновград

Assenovgradska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from
Assenovgrad

Свищовска джиброва ракия или Джиброва ракия от Свищов Svishtovska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Svishtov
Джиброва ракия от Средец Djibrova rakiya from Sredetz
Пещерска джиброва ракия или Джиброва ракия от Пещера Peshterska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Peshtera
Силистренска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Силистра

Silistrenska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Silistra

Тракийска джиброва ракия или Джиброва ракия от Тракия Trakiyska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Trakiya
Mизийска джиброва ракия или Джиброва ракия от Мизия Miziyska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Miziya
Странджанска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Странджа

Strandjanska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from Strandja

Средногорска джиброва ракия или Джиброва ракия от
Средногорие

Srednogorska djibrova rakiya or Djibrova rakiya from
Srednogorie
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СЛИВОВА РАКИЯ

Тетевенска сливова ракия или сливова ракия от Тетевен Tetevenska slivova rakiya or Slivova rakiya from Teteven
Троянска сливова ракия  или Сливова ракия от Троян Troyanska slivova rakiya or Slivova rakiya from Troyan
Еленска сливова ракия или Сливова ракия от Елена Elenska slivova rakiya or Slivova rakiya from Elena
Ловешка сливова ракия или Сливова ракия от Ловеч Loveshka slivova rakiya or Slivova rakiya from Lovetch
Омурташка сливова   ракия или  Сливова ракия от Омуртаг Omurtashka slivova rakiya or Slivova rakiya from Omurtag
Габровска сливова ракия или Сливова ракия от Габрово Gabrovska slivova rakiya or Slivova rakiya from Gabrovo
Исперихска сливова ракия или Сливова ракия от Исперих Isperihska slivova rakiya or Slivova rakiya from Isperih
Преславска кайсиева ракия или кайсиева ракия от Преслав Preslavska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Preslav
Силистренска кайсиева ракия или кайсиева ракия от
Силистра

Silistrenska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Silistra

Тервелска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Тервел Tervelska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Tervel
Русенска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Русе Russenska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Russe
Исперихска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Исперих Isperihska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Isperih
Варненска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Варна Varnenska kayssieva rakiya or Kayssieva rakiya from Varna
Кюстендилска вилямова ракия или Вилямова ракия от
Кюстендил

Kiustendilska wiliamova rakiya or Wiliamova rakiya from
Kiustendil

Ловешка крушова ракия или Крушова ракия от Ловеч Loveshka krushova rakiya or Krushova rakiya from Lovech
Исперихска крушова ракия или Крушова ракия от Исперих Isperihska krushova rakiya or Krushova rakiya from Isperih
Сливенска прасковена ракия или прасковена ракия от
Сливен

Slivenska praskovena rakiya or Praskovena rakiya from Sliven

Исперихска черешова ракия или Черешова ракия от Исперих Isperihska chereshova rakiya or Chereshova rakiya from Isperih
Кюстендилска черешова ракия или Черешова ракия от
Кюстендил

Kiustendilska chereshova rakiya or Chereshova rakiya from
Kiustendil

Исперихска малинова ракия или Малинова ракия от Исперих Isperihska malinova rakiya or Malinova rakiya from Isperih
Ловешка малинова ракия или Малинова ракия от Ловеч Loveshka malinova rakiya or Malinova rakiya from Lovech

ЯБЪЛКОВА РАКИЯ

Тетевенска ябълкова ракия или ябълкова ракия от Тетевен Tetevenska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Teteven
Троянска ябълкова ракия или Ябълкова ракия от Троян Troyanska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Troyan
Кюстендилска ябълкова ракия или ябълкова ракия от
Кюстендил

Kiustendilska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from
Kiustendil

Хасковска ябълкова ракия или ябълкова ракия от Хасково Haskovska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Haskovo
Варненска ябълкова ракия или ябълкова ракия от Варна Varnenska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Varna
Видинска ябълкова ракия или ябълкова ракия от Видин Vidinska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Vidin
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Пернишка ябълкова ракия или ябълкова ракия от Перник Pernishka yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Pernik
Исперихска ябълкова ракия или ябълкова ракия от Исперих Isperihska yabalkova rakiya or Yabalkova rakiya from Isperih
Ябълкова ракия от Долна Баня Yabalkova rakiya from Dolna Banya

МАСТИКА

Заарска мастика или Мастика от Стара Загора Zaarska mastika or Mastika from Stara Zagora
Каварненска мастика или Мастика от Каварна Kavarnenska mastika or Mastika from Kavarna
Делиорманска  мастика Deliormanska mastika
Стамболийска мастика или Мастика от Стамболийски Stamboliyska mastika or Mastika from Stamboliyski
Варненска мастика или Мастика от Варна Varnenska mastika or Mastika from Varna
Карнобатска мастика или Мастика от Карнобат Karnobatska mastika or Mastika from Karnobat
Хасковска мастика или Мастика от Хасково Haskovska mastika or Mastika from Haskovo
Мастика от Венец Mastika from Venetz
Асеновградска мастика или Мастика от Асеновград Assenovgradska mastika or Mastika from Assenovgrad
Лясковска мастика или Мастика от Лясковец Lyaskovska mastika or Mastika from Lyaskovetz
Пещерска мастика или Мастика от Пещера Peshterska mastika or Mastika from Peshtera
Търновска мастика или Мастика от Търново Tarnovska mastika or Mastika from Tarnovo

ЛИКЬОР

Карловска роза Karlovska roza
Казанлъшка роза Kazanlachka roza
Българска роза Bulgarska roza
Ликьор от Ловеч Liqueur from Lovech 
Ликьор от Долна Баня Liqueur from Dolna Banya 
Ликьор от Силистра Liqueur from Silistra

ТРАДИЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ТРАДИЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ

Таблица 32

Вино с гарантирано наименование за произход (ВГНП) Vino s garantirano naimenovanie za proizhod (VGNP)
Вино с гарантирано и контролирано наименование за
произход (ВГКНП)

Vino s garantirano i controlirano naimenovanie za proizhod
(VGCNP)
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Пенливо вино с гарантирано наименование за произход
(ПВГНП)

Penlivo vino s garantirano naimenovanie za proizhod (PVGNP)

Пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование
за произход (ПВГКНП)

Penlivo vino s garantirano i controlirano naimenovanie za
proizhod (PVGCNP)

Искрящо вино с гарантирано наименование за произход
(ИВГНП)

Iskriashto vino s garantirano naimenovanie za proizhod (IVGNP)

Искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование
за произход (ИВГKНП)

Iskriashto vino s garantirano i controlirano naimenovanie za
proizhod (IVGCNP)

Ликьорно вино с гарантирано наименование за произход
(ЛВГНП)

Likyorno vino s garantirano naimenovanie za proizhod (LVGNP)

Ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование
за произход (ЛВГKНП)

Likyorno vino s garantirano i controlirano naimenovanie za
proizhod (LVGCNP)

Благородно сладко вино (БСВ) Blagorodno sladko vino (BSV)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ТРАДИЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ:

Ново или младо Novo ili mlado
Премиум Premium
Резерва Rezerva
Барик Barik
Премиум оак или първо зареждане в бъчва Premium oak ili parvo zarejdane v batchva
Премиум резерва Premium rezerva
Специална резерва Specialna rezerva
Специална селекция Specialna selekcia
Колекционно Kolekzionno
Беритба при пълна зрялост или Беритба при напълно узряло
грозде или Подбор на напълно узрели гроздове или зърна

Beritba pri palna zrialost or Beritba pri napalno uzrialo grozde or
Podbor na napalno uzreli grozdove ili zarna

Беритба на презряло грозде или Беритба на благородно
узряло грозде или Беритба на презряло и ботритизирано
грозде

Beritba na prezrialo grozde or Beritba na blagorodno uzrialo
grozde or Beritba na prezrialo i botritizirano grozde

Подбор на ботритизирани гроздове или зърна Podbor na botritizirani grozdove ili zarna
Розенталер Rozentaler
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ГЕОГРАФСКИ ИНДИКАЦИИ

ВИНА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ СЕВЕРЕН ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РАЙОН “ДУНАВСКА РАВНИНА” - “DUNAVSKA RAVNINA”:

Таблица 33

Долината на Искър Dolinata na Iskar
Долината на Вит Dolinata na Vit
Долината на Осъм Dolinata na Ossam
Долината на Бели Лом Dolinata na Bely Lom
Луковит Lukovit
Телиш Telish
Тетевен Teteven
Долни Дъбник Dolni Dabnik
Веслец Vesletz
Скална долина Skalna dolina
Бяла Рада Biala Rada 
Ново село Novo Selo
Видин Vidin
Рубци Rubtzi/Rubzi
Магура Magura
Монтана Montana
Лом Lom
Враца Vratza
Оряхово Oriahovo
Мизия Mizia
Бяла Слатина Biala Slatina
Плевен Pleven
Комарево Komarevo
Лозица Lozitza
Никопол Nikopol
Долина на Янтра Dolina na Yantra
Лясковец Liaskovetz
Елена Elena
Полски Тръмбеш Polski Trambesch
Ресен Ressen
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Бяла Biala
Две Могили Dve Mogili
Русе Rousse
Русенски бряг Roussenski Briag
Ловеч Lovetch
Александрово Alexandrovo
Троян Troyan
Севлиево Sevlievo
Крамолин Kramolin
Левски Levski
Свищов Svichtov/Svishtov/Svischtov
Стражица Strajitza
Камен Kamen
Върбовка Varbovka
Димча Dimtcha
Павликени Pavlikeni
Долина на Росица Dolina na Rossitza
Сухиндол Suhindol
Бяла Черква Biala Tcherkva/Biala Cherkva
Виненка Vinenka

ВИНА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ИЗТОЧЕН ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РАЙОН “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”- “CHERNOMORSKI
RAYON”:

Таблица 34

Долината на Камчия Dolinata na Kamchiya
Средец Sredetz
Росеново Rossenovo
Шумен Schumen/Choumen/Shumen
Преслав Preslav
Нови Пазар Novi Pazar
Хан Крум Khan Krum
Плиска Pliska
Драгоево Dragoevo
Кралево Kralevo
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Поморие Pomorie
Каблешково Kablechkovo/Kableshkovo/Kableschkovo
Попово Popovo
Търговище Targowischte/Targovichte/Targovishte
Разград Razgrad
Кубрат Kubrat
Добрич Dobritch/Dobrich
Каварна Kavarna
Шабла Chabla/Schabla/Shabla
Камен бряг Kamen Briag/Kamen Bryag
Бургас Burgas/Bourgas
Южен бряг Joujen Briag
Силистра Silistra
Тутракан Toutrakan/Tutrakan
Царев дол Tzarev Dol
Варна Varna
Евксиноград Euxinograd
Провадия Provadia
Бяла Bjala
Медовец Medovetz
Просеник Prossenik/Prosenik
Айтос Aitos/Aytos

ВИНА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ПОДБАЛКАНСКИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РАЙОН “ROZOVA DOLINA”

Таблица 35

Московец Moskovetz 
Лозарево Lozarevo
Грозден Grozden
Калофер Kalofer
Мъглиж Maglizh
Карлово Karlovo
Хисар Hissar
Баня Bania
Гаврилово Gavrilovo
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Казанлък Kazanlak
Сунгурларе Sungurlare/Sungourlare
Славянци Slaviantzi/Slavyantzi
Черница Chernitza
Пъдарево Padarevo
Карнобат Karnobat

ВИНА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ЮЖЕН ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РАЙОН “ТРАКИЙСКА НИЗИНА” - “TRAKIISKA NIZINA”:

Таблица 36

Долината на Тунджа Dolinata na Tundja
Долината на Чая Dolinata na Chaiya
Ивайловград Ivaiylovgrad
Свиленград Svilengrad
Братя Даскалови Bratia Daskalovi
Пещера Peshtera
Нови Извор Novi Izvor
Пазарджик Pazardjik
Виноградец Vinogradetz
Калугерово Kalugerovo
Ветрен Vetren
Карабунар Karabunar
Септември Septemvri/Septemvry
Пловдив Plovdiv
Брезово Brezovo
Асеновград Assenovgrad
Зарева поляна Zareva Poliana
Ямбол Yambol/Iambol
Елхово Elhovo
Златоврач Zlatovrach
Перущица Perushtitza/Peruschtiza/Peruschtitza
Брестник Brestnik
Брестовица Brestovitza
Чирпан Tchirpan/Chirpan
Свобода Svoboda
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Оряховица Oriahovitza/Oriachovitza
Дълбоки Dalboki
Стара Загора Stara Zagora
Стралджа Straldja
Сакар Sakar
Гранит Granit
Нова Загора Nova Zagora
Кортен Korten
Сливен Sliven
Блатец Blatetz
Хасково Haskovo
Любимец Lubimetz/Liubimetz
Шивачево Shivatchevo/Chivatchevo/Schivatchevo
Стамболово Stambolovo
Долината на Марица Dolinata na Maritza
Странджа Strandja
Пълдин Puldin

ВИНА, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РАЙОН  - “DOLINATA NA STRUMA”.–

Таблица 36 А

Тумбите Tumbite
Виногради Vinogradi
Лехово Lehovo
Пиперица Piperitza
Момина долина Momina Dolina
Петрич Petritch/Petrich
Мелник Melnik
Сандански Sandanski/Sandansky
Хърсово Harsovo
Дамяница Damianitza
Кюстендил Kyustendil
Бобошево Bobochevo/Boboshevo/Boboschevo
Благоевград Blagoevgrad
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУЛТУРИ

ТЮТЮН

В  периода  1980-1989  година  производството  на  тютюн  в  страната  се  движи  в
границите 78-145 х.т. След 1990 година се наблюдава намаление в производството на
тютюн,  свързани  с  преструктурирането  на  икономиката,  процеса  на  връщане  на
земеделските земи, промените в националните механизми за вътрешна подкрепа и
пазарно регулиране.  Площите, засети с тютюн, са намалели със 74% през 1999 г.
спрямо средния размер на площите в периода 1980-1989 (данните за производството,
площите и средните добиви са в Приложението). Производството за същия период е
намаляло със 72%.

България е нетен вносител на тютюни Вирджиния и Бърлей и нетен износител на
Ориенталски тютюн. България изнася главно за САЩ, ЕС, Русия, Египет, а внася от
Зимбабве, Бразилия, Индия, Гърция и Италия. 

В страната лицензираните предприятия за 1999 г. за промишлена обработка на тютюн
са  31,  а  за  производството  на  тютюневи  изделия  -  10.  Капацитетът  на
преработвателните предприятия е за 120 000 тона суров тютюн годишно.

Българското законодателство  в  сектора в  много  свои характеристики  (система  на
квоти,  премиране,  окачествяване)  се  доближава  до  законодателството  на  ЕС.
Основен  нормативен  акт  в  сектора  е  Законът  за  тютюна  и  тютюневите  изделия
(обнародван  в  ДВ бр.101 от  30.11.1993  год.,  с  последни изменения  от  Закона  за
изменение  и  допълнение  на  ЗТТИ  в  ДВ  бр.33 от  21.04.2000  г.).  Законът урежда
производството,  окачествяването,  изкупуването,  промишлената  обработка  и
търговията с тютюн, производството и търговията  с тютюневи изделия. С промените
в ЗТТИ от 2000 г. се въвеждат следните изменения, целящи:

• По-ефективен контрол и регулиране на производството и търговията с тютюн;

• По-добро регламентиране на процеса на договаряне и изкупуване чрез въвеждане
на допълнителни клаузи в договорите;

• Въвеждане на минимални качествени изисквания при процеса на окачествяване на
тютюна,  които  въвеждат  изискванията  на  Регламент  2848/98  (качествена
характеристика от три класи; правила за приемане и заготовка.);

• Въвеждане  на  допълнителни  парични  премии  за  качество  и  отглеждане  на
определени произходи с пазарно търсене.

До края на 2001 ще бъде приета Наредба за въвеждане на Част II  от  Регламент
2848/98 относно създаване и признаване на Групи производители в сектор “Суров
тютюн”. До края на 2004 г. ще бъде приет нов Закон за тютюна и тютюневите изделия,
който  ще  въведе  Общата  организация  на  пазара на  суров  тютюн,  определена  в
Регламенти 2075/92, 2848/98, 1636/98 г.

Република  България  желае  квотата  за  производство  на  тютюн  да  бъде
определена  на  равнище  70  000  тона съгласно изискванията  на  член  9(2)  от
Регламент 2075/92. 
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Включване  на  българските  сортове  към  Анекса  на  Регламент  2075/92  и
включване на признатите български области на производство към Анекс II на
Регламент 2848/98

Република България иска прага за признаване на "група производител" да бъде
0.4%  от  общото  гарантирано  количество  (квота)  за  страната  (Анекс  І  на
Регламент 2848/98)

Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се
осъществяват от Министерски съвет. За регулиране на производството, изкупуването
и търговията с тютюн към Министерство на земеделието и горите е създаден Фонд
"Тютюн". Фондът има седалище в София и десет филиала в тютюнопроизводителните
райони на страната.

Във фонда се води регистър на тютюнопроизводителите, като за целта е разработена
специална информационна система. В него се съдържа необходимата информация за
квотите за производство, фактическото производство, необходими данни за откриване
на сметки и за изплащане на премии чрез банки. Тази информация ще бъде база за
разпределяне на националната квота според изискванията на регламент 2075/92.

С новия Закон за тютюна и тютюневите изделия, който се предвижда да бъде приет
до края на 2004 г.,  ще се регламентира преобразуването на Фонд “Тютюн”  с  цел
прилагане на Общата организация на пазара на суров тютюн в България. Предвижда
се Фонд “Тютюн” да премине към Разплащателната и интервенционна агенция към
Фонд “Земеделие” (Виж Общите структури за прилагане на ООП).

В страната функционират два регионални центъра за научно-приложно обслужване
на тютюнопроизводството, две опитни станции по тютюнопроизводство и Институтът
по тютюна и тютюневите изделия.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

Република  България  желае  квотата  за  производство  на  тютюн  да  бъде
определена  на  равнище  70  000  тона съгласно изискванията  на  член  9(2)  от
Регламент 2075/92.

България е известна на международния пазар като един от големите производители
на  висококачествен  ориенталски  тютюн.  Освен  ориенталски тютюн в  България се
произвеждат и  Вирджиния и Бърлей. 

Страната разполага с благоприятни природни и климатични условия и има дълбоки
традиции при отглеждането на тютюн. То се осъществява в райони на страната със
слабо продуктивни почви, на които не е възможно отглеждането на други култури и
има положителен ефект върху околната среда и почвата.

Тютюнопроизводството е изключително важен сектор за България, поради голямата
му икономическа, социална и  демографска значимост. Съсредоточено е в планински
и  полупланински  региони със  смесено  етническо  население,  където  няма  друг
поминък и условия за алтернативна заетост. 

В  Националния  план  за  развитие  на  земеделието  и  селските  райони  2000-2006,
одобрен  от  ЕК   и  изготвен  във  връзка  със  Специалната  предприсъединителна
програма за развитие на земеделието и селските райони (САПАРД) в България има 34
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изостанали селски райони, които включват 77 общини. Производството на тютюн е
съсредоточено  в  общини  от  тези  райони.  Процентът  на  безработица  в
тютюнопроизводителните общини е над средния за страната(13,7%), като достига до
46.8%.

Република България желае определянето на националната квота според чл. 9(2) на
Регламент  2075/92  да  бъде  на  база  периода  1980-1989г  (за  този  период
производството варира от 78х.т до 145х.т.). Производството на тютюн намаля след
1990г.  в  резултат  на  прехода  към  пазарна  икономика  и  преструктурирането  на
земеделието и промишлеността, следователно този период не е представителен за
потенциала и икономическата значимост на сектора. За последните години причините
за намаление на обема на производството са и:

• неблагоприятните и нетипични за Балканския полуостров климатични условия през
последните 3 години;

• неспазване  на  агротехниките  при  отглеждането  на  тютюна  (не  се  използват
торове, поради високите им цени, препарати за растителна защита, напояване).
Това доведе до намаление на средните добиви;

• поради разрушаване на иригационните съоръжения не се поливат площи, които по
принцип са поливни и като следствие добивът от тях е много нисък. Предвижда се
отпускане на средства за възстановяване на напоителните системи и за създаване
на  нови,  което  ще  доведе  до  увеличение  на  площите  засети  с  тютюн  и  до
стабилизиране на производството.

Включване  на  българските  сортове  към  Анекса  на  Регламент  2075/92  и
включване на признатите български области на производство към Анекс II на
Регламент 2848/98

България има 37 сорта от 13 произхода тютюн,  включени в  официалната сортова
листа,  които  са  съобразени  с  националните  климатични  и  почвени  условия и  са
специфични за отделните райони.  Българските сортове са добре известни и търсени
на  международния  пазар  поради  високото  качество  и  ароматичност  на
произвежданите  от  тях  тютюни.  В  Приложението е  даден  списъка  на  сортовете
включени  в  официалната  сортова  листа,  които  да  бъдат  разгледани  след
присъединяването на България към ЕС при процедура  на Управителния съвет  по
тютюна.

В България съществуват шест признати области на производство. В Приложението са
дадени  областите  на  производство,  които  да  бъдат  разгледани  след
присъединяването на България към ЕС при процедура  на Управителния съвет  по
тютюна.

Признаване на групи производители:

Република България иска прага за признаване на "група производител" да бъде
0.4%  от  общото  гарантирано  количество  (квота)  за  страната  (Анекс  І  на
Регламент 2848/98)
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Тютюнопроизводството  е  съсредоточено  в  слаборазвити  земеделски  райони  на
страната (планински и полупланински). Площите са разпокъсани и малки по размери,
отдалечени от транспортната инфраструктура.

Производството е организирано в рамките на семейството (един член се регистрира
по ЗТТИ и получава квота, но цялото семейство е включено в изпълнението й). 

Признаването на групи производители при праг над 0.4% ще попречи на създаването
и функционирането на групи производители в България.
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Приложение

ПЛОЩИ, ПРОИЗВОДСТВО И СРЕДЕН ДОБИВ НА ТЮТЮН ЗА ПЕРИОДА 1980-1999 ГОДИНА

Таблица 37

Тютюн 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

всичко-ха
108065,

5
106376,

7
103321,

6
107722,

0
103653,

9
101747,

9
103001,

8
90468,0 87222,4 72711,9

Ха-ориенталски 91959,9 89829,1 88186,0 91464,4 87406,7 85464,0 86036,2 76145,3 72398,6 60160,5
Ха-Вирджиния 14042,7 13819,8 12472,1 12870,1 12289,9 11855,9 11920,7 10602,2 11210,3 9826,3
Среден добив-ориенталски кг/ха 1120 1250 1430 1010 1290 1180 1240 1420 1240 1080
Среден добив-Вирджиния кг/ха 1210 1330 1520 1270 1760 1550 1180 1760 1861 1250
Произведени тонове
Ориенталски - тона 102605 111856 126251 92341 112930 101458 106728 108456 90012 65237
Вирджиния - тона 17034 18392 19031 16460 21719 18443 14122 18718 20901 12316

Тютюн 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
всичко-ха 52897,3 53412,5 53153,0 38857,0 26775,0 14254,0 27863,0 41589,0 33611,0 26047,0
Ха-ориенталски 42300,6 43291,2 41529,0 31695,0 21279,0 8049,0 20507,0 32838,0 26285,0 19277,0
Ха-Вирджиния 8070,7 7840,9 9254,0 5754,0 4391,0 4602,0 5527,0 7212,0 6663,0 5874,0
Среден добив-ориенталски кг/ха 1340 1310 1270 1140 1150 1410 1340 1500 1130 1340
Среден добив-Вирджиния кг/ха 1960 1600 1120 1210 1270 1140 1240 1410 1270 1300
Произведени тонове
Ориенталски – тона 56560 56919 52660 36184 25637 11686 30731 49161 29641 25784
Вирджиния – тона 15809 13609 10344 7032 5585 5259 6926 10146 8448 7612

Данни на НСИ

БРОЙ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 1996-2000Г.

Таблица 38

Тютюнопроизводители 1996 1997 1998 1999 2000
Общо 52 587 88 310 63 796 51 291 51 078
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Ориенталски 51 475 87 125 63 220 49 851 49 670
Вирджиния 141 150 121 126 119
Бърлей 971 1035 455 1314 1289

ТЮТЮНЕВИ СОРТОВЕ В НАЦИОНАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА, КОИТО БЪЛГАРИЯ ЖЕЛАЕ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА
УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Таблица 39

Ориенталски сортове Година на признаване Код
Тип Басма произход Джебел
Басма 15 1972 BG12

Джебел 81 1974
BG12
BG13

Джебел басма 576 1980
BG12
BG13
BG18

Джебел басма 169 1984
BG12
BG13

Златна Арда K-766 1985 BG12
Произход Неврокоп
Неврокоп 261 1969 BG13
Неврокоп 1146 1988 BG13
Тип Баши Бали
Куклен 6 1990 BG13
Произход Харманли

Харманлийска Басма 163 1954
BG14
BG13

Харманли 18 1999 BG14
Произход Източен Балкан
Еленски 817 1973 BG13
Произход Текне
Текне 61 1973 BG13
Произход Тополовград
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Тополовград 573 1992 BG12
Произход Крумовград

Крумовград 988 1961
BG14
BG13

Крумовград 90 1974
BG14
BG13
BG12

Крумовград 58 1981
BG14
BG13
BG12

Ахрида K-351 1989 BG12
Произход Пловдив
Пловдив 7 1969 BG13
Пловдив 50 1983 BG13
Пловдив 187 1984 BG13
Произход Мелник
Мелник 812 1984 BG13
Произход Дупница
Рила 2011 1976 BG13
Рила 82 1987 BG13
Северна България

Хан Тервел 39 1987
BG48
BG13

Тип Виржиния
Кокър 254 1973 BG48
Вирджиния 0454 1985 BG13
Биопреславна 1987 BG48
Вирджиния 0514 1988 BG13
Бяла Слатина A13 1998 BG13
Вирджиния 2323 1999 BG13
Тип Бърлей
Бърлей 1000 1991 BG13
Бърлей 1351 1999 BG13
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Списък Б
Хасково 2 (Ti-15-61X) 1988 BG14
Харманли 17 1999 BG14
Тип Баши-бали произход Крумовград
Крумовград 955 1999 BG14
Приложение
Секирка BG13
Мюмюново семе BG13

ПРИЗНАТИ ОБЛАСТИ И РЕГИОНИ НА ПРОИЗВОДСТВО

1. Рило-Пиринска;
2. Пловдивска;
3. Хасковска;
4. Джебелска;
5. Тунджанско-Черноморска;
6. Севернобългарска.
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ХМЕЛ

В  България  се  отглеждат  изключително  сортове  хмел,  произхождащи  от
Германия и САЩ.

Република България ще прилага Европейското законодателство в сектора
и ще изгради необходимия административен капацитет според Регламенти
1696/71, 1517/77, 1784/77 до датата на присъединяването.

Не съществува специално законодателство в сектор “Хмел”.

В  процедура  е  лицензирането  на  лаборатория  от  Държавната  агенция  по
стандартизация  и  метрология  (ДАСМ)  в  съотвтствие  с  изискванията  на
Регламент 1696/71.

В Съюза на пивоварите членуват всички фирми- производителки на малц и пиво
в страната, част от фирмите занимаващи се с производство и търговия на хмел,
фирми доставчици на основни материали, консумативи и оборудване, научно-
изследователски звена.

ЦВЕТЯ И ЖИВИ РАСТЕНИЯ

Всички  бивши  държавни  оранжерии  за  производство  на  цветя  в  Република
България са приватизирани. Произвежда се основно рязан цвят в оранжерии от
видове цветя: гербера, карамфил, хризантема, гладиол, фрезия, лилиум, рози,
както и декоративни храсти и растения.

Създадено е Сдружение на цветопроизводителите, което е представително за
страната.  Това  е  предпоставка  за  формиране  на  групи,  представителни  за
сектора по смисъла на Регламент 2275/96.

В  България  липсва  цялостно  правно  регулиране  на  общата  организация  на
пазара  на  цветя.  Отделни  нормативни  актове  уреждат  производството  и
търговията  на  посадъчен  материал,  качеството  на  посадъчния  материал  и
свежия рязан цвят и вносно-износния режим на тези продукти.

В изпълнение на Националната програма за въвеждане на законодателството на
ЕС е приет Закон за посевния и посадъчен материал. С него се уреждат основни
въпроси на производството и търговията с посадъчен материал – регистрация на
производителите и търговците, задължителността на стандартите за качество и
системата  за  контрол.  Законът  изисква задължителна  регистрация на  всички
производители  на  посадъчен  материал.  Произведеният  посадъчен материал
може да бъде разпространяван само когато се придружава от  сертификат за
автентичност,  сортова  чистота,  технологични  характеристики  за  качество  и
здравно състояние.

Изискванията към качеството на посадъчния материал от цветя и рязан цвят и
декоративна  зеленина  се  уреждат  в  съответните  български  стандарти.
Действащите в момента стандарти за посадъчен материал от цветни култури и
за  рязан  цвят  не  са  хармонизирани  с  актовете  на  ЕС,  но  показателите  на
стандартите за посадъчен материал в голяма степен съвпадат с определените в
ЕС. Предстои до края на 2006 г.  да бъдат хармонизирани всички стандарти в
тази област с изискванията на Регламенти 315/68 и 316/68 . Хармонизацията ще
бъде извършена с издаването на наредби, които ще придадат задължителен
характер на показателите за качество.
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Контролът  върху  производството  и  предлагането  на  посадъчен  материал  се
упражнява  от  Изпълнителната  агенция  по  сортоизпитване,  апробация  и
семеконтрол.

САПИ  ще  извършва  наблюдение  на  производствените  цени  и  цените  на
представителните  пазари  в  страната  в  съответствие  с  разпоредбите  на
Регламенти 4088/87и 700/88 (Виж Общи структури за прилагане на ООП).

Република  България  желае  да  се  възползва  от  схемите  на  ЕС  за
насърчаване на развитието на производството и търговията в сектора.

СЕМЕНА

Република България желае да се възползва от помощите предоставяни по
чл.3 на Регламент 2358/71 за производство на базисни и сертифицирани
семена от видовете изброени в Приложението към този Регламент.

ЗЕХТИН

Поради  природо-климатични  условия в  България  не  се  отглеждат маслини и
няма производство на зехтин.

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

България има подходящи климатични и природни условия, и добри традиции в
млечното животновъдство.  Млечният  сектор е  важна част  от  икономиката на
страната. България е традиционен износител на сирене.

Поради прехода от планова към пазарна икономика и протичащите структурни
промени в селското стопанство до 1996г. се наблюдава спад в броя на млечните
животни и производството на мляко и млечни продукти. За периода 1989 – 1996
броят на млечните крави е намалял с 44%, а производството на сурово краве
мляко с 46%. През периода 1996-1999 се наблюдава тенденция на увеличение
на броя на млечните крави с 20% и на произведеното сурово краве мляко с 19%.
През 1999 г. общото количество на суровото мляко е около 1.7 милиона тона, от
което 82% са краве мляко.

Със стабилизирането на икономиката от 1998 г. се наблюдава възстановяване
производството  на  сирене,  кашкавал  и  кисело  мляко.  През  1999  г.
производството  на  сирене  се  е  увеличило  с  20%  спрямо  1997  г.  България
произвежда типични български видове сирена с дълъг период на зреене (бяло
саламурено сирене и кашкавал).

По отношение на консумацията на мляко и млечни продукти има спад поради
намалената покупателна способност на населението. От 1998 г. се наблюдава
нарастване на консумацията на сирене и кисело мляко.

Изискванията на Директива 92/46 са въведени в националното законодателство
с Наредба №30 /ДВ, бр.1 от 3.01.2001/ за ветеринарно-санитарните и хигиенните
изисквания  при  добива  на  сурово  мляко,  изграждане  и  експлоатация  на
млекопреработвателни предприятия,  производството и търговията с  топлинно
обработено мляко и млечни продукти. В нея се предвижда преходен период от 3
години (до началото на 2004 г.) относно прилагането на хигиенните изисквания
по  отношение  на  суровото  мляко,  доставено  в  млекопреработвателните
предприятия. След този период, сурово мляко, което не отговаря на хигиенните и
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качествени изисквания, заложени в Директива 92/46, няма да се изкупува или да
се  реализира  на  пазара (виж.  Ветеринарни  въпроси).  До края  на  2002 г.  се
предвижда да  се  приеме  Наредба  относно  методите  за  анализ  и  оценка  на
качеството  на  суровото  мляко  и  млечните  продукти,  която  ще  въведе
изискванията на Решения 92/608 и 91/180.

До края на 2003г. ще бъде приета Наредба относно маркетинга и етикетирането
на  млякото  и  млечните  продукти,  въвеждаща  изискванията  на  Регламент
1898/87.

До  края  на  2006г.  ще  бъде  приета  Наредба  относно  млякото  за  пиене,
въвеждаща изискванията на Регламент 2597/97.

До  края  на  2004  г.  ще  бъде  създадена  Разплащателна  и  интервенционна
агенция към Държавен фонд “Земеделие”, която ще прилага мерките по Общата
организация на пазара, съгласно  Регламент  1255/99 (Виж Общи структури за
прилагане на ООП). 

Събирането  и  обработването  на  данни за  пазарните  цени  на  продуктите  се
извършва  от  САПИ -  Система  за  аграрно-пазарна  информация  (Виж.  Общи
структури за прилагане на ООП).

Управление “Агростатистика” към МЗГ ще извършва статистически изследвания
съгласно Директива 96/16 (Виж. Общи структури за прилагане на ООП).

Разплащателната  и  интервенционна  агенция  ще  събира  информация  и  ще
изгради база  данни  (мониторинг  на  пазара)  съгласно  Регламенти  3950/92  и
536/93,  и  след  присъединяването  ще  има  готовност  да  прилага  режима  на
квотите.

Разплащателната и интервенционна агенция ще отговаря за издаване на вносни
и износни лицензи, събиране на гаранции и плащане на експортни субсидии.
Наблюдението и физическия контрол на стоките ще се осъществява от Агенция
“Митници” към Министерство на финансите.

Съгласно Регламент  3950/92 относно допълнителния налог  в  млечния сектор
Република  България  желае  да  й  бъде  предоставена  годишна  квота  за
производство  на  сурово  краве  мляко от 2 100 000 тона,  разпределена  както
следва:

• Квотата за доставка на мляко на преработвателните предприятия – 1 680 000
т., което представлява 80% от исканата квота;

• Квота за директна продажба – 420 000 т., 20% от исканата квота.

Съгласно Регламент на Съвета 1255/99 относно общата организация на пазара
на  мляко  и млечни продукти  Република България желае  да се възползва  от
прилаганите в сектора директни плащания.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

Съгласно  Регламент  3950/92  относно  допълнителния  налог  в  млечния
сектор Република България желае да й бъде предоставена годишна квота
за производство на сурово краве мляко от 2 100 000 тона, разпределена
както следва:
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• Квотата за доставка на мляко на преработвателните предприятия – 1 680
000 т., което представлява 80% от исканата квота;

• Квота за директна продажба – 420 000 т., 20% от исканата квота.

Млечният сектор има приоритетното място в селското стопанство на страната.
Включването  му  като  приоритет  в  Националния  план  за  развитие  на
земеделието и селските райони 2000-2006г. ще осигури ресурси по програма
САПАРД  и  национални  ресурси  за  инвестиции  в  млекопроизводството  и
млекопреработката,  които  ще  доведат  до  възстановяване  на  сектора  и
подобряване на качеството и конкурентноспособността на млечните продукти.

Сегашното  ниско  равнище  на  производство  на  мляко  е  в  резултат  на
болезненото преструктуриране на селското стопанство и промишлеността и не
отговаря  на  потенциала,  обусловен  от  природните  дадености,  както  и  на
традиционните  равнища  на  консумация  на  млечни  продукти  като  бяло
саламурено сирене, кисело мляко и кашкавал.

Република България  иска  при  определяне  на  квотата  да  се  вземе  предвид
периода  1985-1990  г.  Драстично  намаленото  производство  и  консумация  на
мляко  и  млечни  продукти  след  1990г.  е  временно  и  отразява  специфичните
изключителни условия на преходния период.

Съгласно  Регламент на  Съвета  1255/99  относно  общата  организация  на
пазара  на  мляко  и  млечни продукти  Република  България  желае  да  се
възползва от прилаганите в сектора директни плащания.

Включването  на  българските  млекопроизводители  в  схемата  за  директни
плащания ще спомогне за поддържането на доходите на голяма група фермери
и ще ги задържи в селските райони. Предоставянето на директни плащания ще
доведе  до постигането  на  равнопоставеност  с  производителите  от  страните-
членки на ЕС и спазване на правилата за конкуренция.
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ДАННИ НА НСИ ЗА ПЕРИОДА 1986-1999 ЗА БРОЙ И МЛЕЧНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ, ДОБИВ И ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВО
МЛЯКО И ПРОИЗВОДСТВО И КОНСУМАЦИЯ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

МЛЕЧНИ ЖИВОТНИ НА 01.01. (БРОЙ)

Таблица 40

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Крави 647164 632086 625194 632359 605930 596566 574024 486644 418940 349281 369768 356644 387055 419924 429482
Овце 6734417 6403493 6087992 5289153 5006961 4951612 4527905 3535061 2839487 2357957 2386451 1999693 2129851 2057575 1947000
Кози 413296 398944 387698 370625 366559 417142 481151 498628 539591 655996 668250 619168 769660 830698 821662
Биволици 13882 12901 11814 10805 11238 13084 13308 12574 10208 6550 7747 6873 6515 6329 5880

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО (ХИЛ. ЛИТРИ)

Таблица 41

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Краве 2056218 2108750 2117330 2104998 2073108 2039610 1708659 1542640 1300814 1162087 1130020 1128134 1160699 1287414 1347262
Биволско 22021 20987 18901 17739 16915 20295 19345 17920 15560 14432 11891 12086 11040 10502 10448
Овче 308376 314298 298164 294259 276536 262911 219262 180033 143631 129430 119587 110318 106510 105965 103412
Козе 75191 78991 78329 76479 71067 62106 57532 65758 71118 114548 142723 139005 157320 185135 193802
Общо 2461806 2523026 2512724 2493475 2437626 2384922 2004748 1806351 1531123 1420497 1404221 1389543 1435573 1589016 1654924

ИЗКУПЕНО КРАВЕ МЛЯКО (ХИЛ. ЛИТРИ)

Таблица 42

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1702655 1758005 1792964 1788021 1777882 1730916 n.a. n.a. n.a. n.a. 333 126 431 765 290 476 294 679 201 858

СРЕДНОГОДИШНА МЛЕЧНОСТ НА КРАВА (ЛИТРИ)

Таблица 43

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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3181 3346 3449 3397 3 354 3 367 2 968 2 833 2 783 2 985 3135 3074 3102 3149 3 142

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (ТОНОВЕ)

Таблица 44

Продукт 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Сирене
101
990

110
019

105 031
121
160

120
824

117
488

94
679

67
776

51
845

48
623

43
307

39
777

32
624

34
700

39
230

Кашкавал 27 545 31 349 32 982 33 254 34 886 35 142
25
873

19
625

15
678

11
285

9 560 8 335 5 771 7 400 2 870

Масло 24 633 24 405 26 137 23 643 21 984 21 586
12
428

8 682 4 632 2 197 2 919 2 295 1 732 1 678 1 007

Мляко за
консумация
(хил.т)

539 550 576 602 598 586 368 307 216 173 156 160 88 112 90

Сухо мляко n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 619 1 906 1 630 1 106 n.a.

КОНСУМАЦИЯ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО (ЛИТРИ)

1985 1986 1987 1988 1989
Млечен еквивалент*. 192.7 194.1 195.4 192.2 192.8

*без мляко преработено в млечно масло

КОНСУМАЦИЯ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО (КИЛОГРАМИ)

Продукт 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Прясно мляко
(литри)

55.7 52.6 41.9 40.4 38.9 35.2 34.7 31.3 32.2 31.8

Кисело мляко 65.5 50.0 36.4 30.1 30.8 27.1 26.2 18.9 23.3 26
Сирене 11.0 9.5 11.4 10.2 10.0 9.2 8.8 7.9 9.4 9.8
Кашкавал и
извара

4.2 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 2.0 2.9 2.8

Масло 2.1 1.7 1.5 1.1 1.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.45
Сухо мляко n.a n.a n.a n.a n.a 0.2 0.2 0.4 0.6 n.a
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Източник: Национален статистически институт, Статистически годишник на Република България
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МЕСО

ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

България има подходящи природни условия за развитие на говедовъдството.
Производството  на  говеждо  и  телешко  месо  представлява  7,5%  от  общата
животинска продукция и 3% от  общата селскостопанска  продукция. Броят  на
животните от рода на ЕРД е нараснал от 582 055 през 1996г. до 681 661 бройки
през  1999  г.  Като  породен  състав  в  България  преобладава  млечното
направление.  През  последните  десет  години  производството  на  говеждо  и
телешко  месо  спадна  драстично,  но  през  1999  г.  беше  отбелязано  слабо
нарастване. Вносът на живи животни е назначителен. Консумацията на говеждо
и телешко месо е 9,82 кг на глава за 1999г.

Разработена е програма на Министерство на земеделието и горите за развитие
на  животновъдството  през  2001-2006  г.,  която  предвижда стабилизиране  на
говедовъдния сектор, увеличаване дела на комбинираните и месодайни породи
и окрупняване на дребните фермерски стопанства.

ОБЩА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПАЗАРА  НА  ГОВЕЖДО  И  ТЕЛЕШКО  МЕСО  -
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 1254/99

Във връзка с бъдещето прилагане на директните плащания се предвиждат
изменения  и  допълнения  на  Закона  за  подпомагане  на  земеделските
производители, които ще се приемат през 2003 г. Прилагането на пазарните
механизми  в  сектора  ще  се  осъшествява  от  бъдещата
Разплащателнa/Интервенционна  агенция  (Виж  Общи  структури  за
прилагане на ООП).

Република България желае да получи права за премии както следва:

За крави с бозаещи телета 60 000 крави

Премии за клане: 

• бикове, крави, юници
150 000 бр.

• телета 140 000 бр.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕРД И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ
ОТ ГОВЕЖДО МЕСО - РЕГЛАМЕНТ 1760/2000

Идентификацията  на  едрите  преживни  животни  с  ушни  марки е  завършена.
Информационната система за едрите преживни животни ще бъде изградена през
2002 г.

С цел постигане на пълно съответствие със законодателството на ЕС в сектора
до  края  на  2005  г  ще  бъдат  приети  специалните  разпоредби  относно
етикетирането на говеждо месо и продукти от него.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ - РЕГЛАМЕНТ 1208/81

До  края  на  2005  г  ще  бъде  приета  наредба  за  класификация  на  кланични
трупове, въвеждаща изискванията на Регламенти 2930/81, 1168/90 и 344/91.
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Работата по  въвеждане  на  класификацията  на  кланични  трупове  започна  в
началото  на  2001г.  в  рамките  на  двугодишен  проект  по  двустранното
сътрудничество между България и Холандия. В процеса на изпълнение на този
проект  се  очаква  да  бъдат  обучени  оценители  както  и  да  се  въведе
класификацията в една кланица.

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО

България има традиции в отглеждането на дребен рогат добитък и подходящи
природни  условия  за  развитието  на  този  отрасъл.  За  периода  1990-1999  г.
общият  брой  на  овцете  е  намалял  повече  от  два  пъти.  В  същото  време  се
наблюдава тенденция на увеличаване на броя на козите. Делът на овчето месо
в общото производство на месо за 1999г. е 11.6%.

България има четири одобрени месокомбината за заготовка на агнешко месо за
износ за ЕС.

Производството на овче и козе месо задоволява вътрешния пазар и обезпечава
известни количества за износ.

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО - РЕГЛАМЕНТ НА
СЪВЕТА 2467/98

Във връзка с бъдещето прилагане на директните плащания се предвиждат
изменения  и  допълнения  на  Закона  за  подпомагане  на  земеделските
производители, които ще се приемат през 2003 г. Прилагането на пазарните
механизми  в  сектора  ще  се  осъшествява  от  бъдещата
Разплащателна/Интервенционна  агенция  (Виж  Общи  структури  за
прилагане на ООП).

Република България желае права за премии:

За овце-майки 4 000 000 бр.

За кози 400 000 бр.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИТЕ ТРУПОВЕ - РЕГЛАМЕНТ 2137/92 И 461/93

Изискванията на регламентите ще бъдат включени в Наредба за класификация
на овчи кланични трупове, която ще влезе в сила до края на 2002 г.

Работата по  въвеждане  на  класификацията  на  кланични  трупове  започна  в
началото  на  2001г.  в  рамките  на  двугодишен  проект  по  двустранното
сътрудничество между България и Холандия. В процеса на изпълнение на този
проект  се  очаква  да  бъдат  обучени  оценители  както  и  да  се  въведе
класификацията в една кланица.

СВИНСКО МЕСО

Производството  на  свинско  месо  има  най-голям  дял  –  53.3%  в  общото
производство на месо в страната. През последните 5 години вносът на свинско
месо варира от 200 до 7 000 тона годишно, което представлява по-малко от 1%
от  общото  потребление  в  страната.  Вносът  на  свинско  месо  в  България  се
осъществява главно от Румъния и от ЕС. През последните десет години в износа
на свинско месо от България се наблюдава значителен спад.
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В страната има едно месопреработвателно предприятие, одобрено за износ на
свинско месо за ЕС, но тази възможност не се използва поради ваксинирането
на свинете у нас срещу свинска чума (classical swine fever).

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА СВИНСКО МЕСО -  РЕГЛАМЕНТ НА
СЪВЕТА 2759/75 И ИЗМЕНЯЩИЯ ГО РЕГЛАМЕНТ 1365/00

Във връзка с бъдещото прилагане на системата за частно складиране и
изкупуване  се  предвиждат  изменения  и  допълнения  на  Закона  за
подпомагане на земеделските  производители,  които ще се приемат през
2003 г. Прилагането на пазарните механизми в сектора ще се осъшествява
от бъдещата Разплащателна/Интервенционна агенция (Виж Общи структури
за прилагане на ООП).

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА  КЛАНИЧНИ  ТРУПОВЕ  -  РЕГЛАМЕНТ  №3220/84  И
РЕГЛАМЕНТ 2967/85

Работата по  въвеждане  на  класификацията  на  кланични  трупове  започна  в
началото на 2001 година в рамките на Българо – Холандски двугодишен проект
за двустранно сътрудничество. Предвижда се да бъдат обучени специалисти по
класификация на кланичните трупове и като начало системата да бъде въведена
в четири по-големи кланици в страната. До края на 2001 г. извършеният анализ
на  получените  резултати  ще  бъде  представен  във  вид  на  Протокол  като
документ пред Европейската комисия. Изискванията, залегнали в регламентите,
ще бъдат включени в Наредба за класификацията на кланичните трупове, която
ще влезе в сила до края на 2002 г. 

МЕСО ОТ ПТИЦИ И ЯЙЦА

За периода 1990-1999 г. общият брой на птиците е намалял повече от два пъти.
През периода 1990 - 1995 г. производството на птиче месо намаля значително,
като спадна почти два пъти. От 1996 г., обаче се наблюдава трайна тенденция на
увеличаване на производството на птиче месо, като през 1999 г. то достига 106
000 тона. 

В  периода 1994 -  1999 г.  вносът на  птиче месо  нарасна  близо 5 пъти,  като
основно е внасяно от Гърция, Холандия и САЩ.

До 1990 г. България беше един от водещите износители на птиче месо. От 1990
г. до 1999 г. се наблюдава трайна тенденция на спад в износа. В страната има 6
одобрени кланици за водоплаващи птици за износ в ЕС. 

В периода 1990-1999 производството на яйца в България спадна с 88%. Делът на
това производство в обшата животинска продукция е 7,6%, а делът в общата
селскостопанска продукция е 3%.

Вносът на яйца за консумация нарасна близо 7 пъти в периода 1996-1999 г.
Вносът на яйца се осъществяваше основно от Турция, Украйна и Холандия.

ОБЩА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПАЗАРА  НА  ПТИЧЕ  МЕСО  -  РЕГЛАМЕНТ  НА
СЪВЕТА  2777/75  И  ОБЩА  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПАЗАРА  НА  ЯЙЦА  -
РЕГЛАМЕНТ 2771/75.
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Прилагането  на  пазарните  механизми в  сектора ще  се  осъществява  от
бъдещата  Разплащателна/Интервенционна  агенция  (Виж  Общи
административни структури за прилагане на ООП).

МАРКЕТИНГОВИ СТАНДАРТИ ЗА МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ - РЕГЛАМЕНТ
1906/90 И РЕГЛАМЕНТ 1538/91.

Изискванията, предвидени в тези Регламенти са включени в Наредба №8  за
качество,  класификация,  съхранение  и  предлагане  на  пазара  на  месо  и
субпродукти от домашни птици – ДВ N.28/23.03.2001;

МАРКЕТИНГОВИ СТАНДАРТИ ЗА ЯЙЦА - РЕГЛАМЕНТ 1907/90 И РЕГЛАМЕНТ
1274/91.

Изискванията,  предвидени  в  тези  Регламенти  са  включени  в  Наредба  за
предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация, която предстои да влезе в
сила до края на 2001г.

АЛБУМИНИ И МЕД

До 1990 г. производството на пчелен мед в страната беше от 9 000 до 12 000
тона годишно. След рязък спад в началото на 90те години, в периода 1995 - 1999
г. производството бележи слабо увеличение. Произведеният мед за 1999 г. е над
5 500 т, което се дължи на увеличаване броят на пчелните семейства.

България  изнася  пчелен  мед  за  повече  от  25  страни.  Внася  ограничени
количества основно от ЕС.

Регламенти 1221/97, 2300/97 ще бъдат въведени от Закон за пчеларството, който
се очаква да влезе в сила през 2002.

Качествените  изисквания  за  меда  ще  бъдат  възприети  като  вторично
законодателство по Закона за храните(ДВ 90/15.10.1999).

В България не се произвежда албумин и не се търгува с него.

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

Република България желае да получи права за премии както следва:

За крави с бозаещи телета 60 000 крави

Премии за клане

• бикове, крави, юници
150 000 бр

• телета 140 000 бр

Като породен състав в България преобладава млечното направление. Едва 5-8%
от  общия  брой  говеда  са  месодайни  и  смесени  породи.  Програмата  на
Министерство на земеделието и горите за развитие на животновъдството 2001-
2006 г., предвижда стабилизиране на говедовъдния сектор и увеличаване дела
на комбинираните и месодайни породи. Стопаните, отглеждащи ограничен брой
крави и  произвеждащи мляко,  което  не  отговаря на качествените и хигиенни
изисквания се преориентират към производство на месо.
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Според данните на НСИ броят заклани говеда през 1997 г.  и 1998 г. е съответно
352 598 бройки и 355 474 бройки, което се дължи на зърнената криза през 1997г.
В моменат преобладава клането на крави, като всяка година се колят около 20%
от общият брой крави. Броят на животните от рода на ЕРД в момента е далеч
под обичайното ниво.  Спадът на производството след 1990г.  е в  резултат на
прехода  към  пазарна  икономика,  реституцията  на  земята,  процесита  на
преструктуриране  и  приватизация  в  селското  стопанство  и  промишлеността,
спада  в  консумацията  на  месо,  дължащ  се  на  икономически  причини,
променените  маркетингови  условия.  Следователно  този  период  не  е
представителен за потенциала и традиционните параметри на сектора. Искането
на България се основава на данните от по-дълъг период, което може да изглади
ефекта от изключителните обстоятелства,  влияещи на сектора в  годините на
преход. По експертна оценка ще има 140 000 телета, избираеми за премии.

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО

Република България желае права за премии:

За овце-майки 4 000 000 бр

За кози 400 000 бр

В  Програмата  на  Министерството  на  земеделието  и  горите  за  развитие  на
животновъдството за 2001-2006 овцевъдството е определено като приоритетен
сектор. През последните пет години броят на животните варира между 2,5 и 3,5
милиона бройки в сравнени с 8 милиона през 1990г. и 10 милиона през 1985г.
Спадът  в  производствот  през  1990г.  е  в  резултат на  прехода към  пазарна
икономика,  преструктуриранета  на  селското  стопанство  и  промишлеността,
спада в консумацията на месо по социални причини и на променените пазарни
условия.  Следователно  този  период  не  е  представителен  за  потенциала  и
традиционните  параметри  на  сектора. Искането  на  България  се  основава  на
данните от по-дълъг период, което може да изглади ефекта от изключителните
обстоятелства, влияещи на сектора в годините на преход.
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ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК(ЕРД)

БРОЙ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕРД ЗА ПЕРИОДА 1985-1999 (КЪМ 31.12)

1985 1986 1987 1988 1989
Мъжки животни 1 036 011 1 024 915 1 002 784 965 000 957 786
Крави, в т. ч.: 669 674 653 449 645 821 648 116 617 321
млечни крави 647 164 632 086 625 194 632 359 605 930
Общо ЕРД 1 705 685 1 678 364 1 648 605 1 613 116 1 575 107

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Мъжки животни 847 537 735 555 448 423 331 453 287 705 260 540 223 666 222 762 247 427 247 841
Крави, в т. ч.: 609 363 574 899 489 304 418 940 350 533 371 235 358 389 388 958 423 949 433 820
млечни крави 596 566 574 024 486 644 418 940 349 281 - 356 644 387 055 419 924 429 482

Общо ЕРД
1 456
900

1 310
454

973 727 750 395 638 238 631 739 582 055 611 720 671 376 681 661

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОВЕЖДО МЕСО ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ – КЛАНИЧНО ТЕГЛО/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Говеждо месо 125 966 115 140 154 242 122 122 95 528 66 000 79 929 57 417 55 890 64 980

ВНОС НА ГОВЕЖДО МЕСО В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Говеждо месо 2 287 212 707 19 986 19 375 22 180 7 392 20 202 25 285 15 558

ВНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕРД ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 / В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Живи животни от рода на
ЕРД

2 050 - 58 153 505 380 98 181 692 74
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ИЗНОС НА ГОВЕЖДО МЕСО ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Говеждо месо 3 130 172 5 239 741 357 1236 1937 353 294 107

ИЗНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕРД ЗА ПЕРИОДА 1990 -1999 /В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Живи животни от рода на
ЕРД

21 553 25 807 128 939 51 967 63 322 5 077 2503 2162 1837 7 410

ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРЕБНИЯ РОГАТ ДОБИТЪК /ДРД/ И МЕСО ОТ ТЯХ

БРОЙ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРД ЗА ПЕРИОДА 1990-1999

Видове 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Овце 7 938

056
6 703
372

4 814
300

3 763
212

3 397
610

3 383
034

3 019
600

2 847
529

2 773
702

2 548
884

в т. ч. в частните
стопанства

3 177
802

3 260
660

3 582
148

3 293
319

3 136
362

3 143
451

2 986
314

2 820
181

2 748
758

2 525
504

в т. ч. овце-майки 4 951
612

4 527
905

3 535
061

2 839
487

2 357
957

2 386
451

1 999
693

2 129
851

2 057
575

1 947
276

Кози
498 087 552 736 611 225 676 432 795 436 833 325 848 742 966 114

1 047
611

1 046
286

в т. ч. в частните
стопанства

495 133 550 516 610 233 675 878 794 672 832 655 848 292 965 692
1 046
931

1 045
650

В т. ч. кози-майки 417 142 448 151 498 628 539 591 655 996 668 250 619 168 769 660 830 698 821 662
в т. ч. в частните
стопанства

415 975 447 150 498 245 539 360 655 611 667 838 618 696 769 360 830 333 821 329

Общо ДРД 8 436
143

7 256
108

5 425
525

4 439
644

4 193
046

4 216
359

3 868
342

3 813
643

3 821
313

3 595
170

ПРОИЗВОДСТВО НА ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ КЛАНИЧНО ТЕГЛО/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Месо от ДРД 72 969 78 445 83 515 64 795 56 446 49 495 59 643 50 449 53 000 58 000
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ВНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРД ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Животни от рода на
ДРД

289 - - 2 929 987 7 310 - - - -

ВНОС НА МЕСО ОТ ДРД ЗА ПЕРИОДА 1989-2000 /В ТОНОВЕ/

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I трим.
2000

Месо от ДРД 200 - - - - - 12 1 299 25 58 40

ИЗНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРД ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Животни от рода на
ДРД

715 027 710 617
1 454
919

654 050 944 506 499 934 365 400 20 104 233 3 839

ИЗНОС НА МЕСО ОТ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРД ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Месо от животни от рода на
ДРД

16 871 1 226 6 854 3 288 4 151 1732 4348 3778 4286 5 546

ПРЕДЛАГАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСО ОТ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ДРД /В ТОНОВЕ/

Месо от животни от рода на
ДРД

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Производство 72 969 78 445 83 515 64 795 56 446 49 495 59 643 50 449 53 000 58 000
Внос - - - - - 12 1 299 25 58
Общо предлагане /1+2/ 72 969 78 445 83 515 64 795 56 446 49 507 59 644 50 748 53 025 58 058
Износ 16 871 1 226 6 854 3 228 4151 1748 4 348 3 778 4 286 5 546
Общо потребление /3-4/ 56 098 77 219 76 661 61 567 52 295 47 759 55 296 46 970 48 739 52 515
Население (в хиляди) 8 669.3 8 595.5 8 484.9 8459.8 8427.4 8384.7 8 340.9 8 283.2 8 230.3 8 190.9
Консумация на глава от
населението в кг /5:6/

6.47 8.98 9.03 7.28 6.20 5.69 6.62 5.67 5.92 6.41
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СВИНЕ И МЕСО ОТ СВИНЕ

БРОЙ ЖИВОТНИ

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свине, в т. ч.: 4 186

575
3 141
402

2 679
719

2 071
336

1 986
182

2 140
011

1 500
442

1 479
734

1 721
497

1 512
344

Свине-майки 392 250 297 826 271 032 197 842 345 332 233 643 156 514 183 127 201 491 171 389

ПРОИЗВОДСТВО НА СВИНСКО МЕСО ЗА ПЕРИОДА 1990-1999 /В ТОНОВЕ КЛАНИЧНО ТЕГЛО/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свинско месо 407 940 362 194 319 382 276 761 207 096 256 430 252 455 226 700 247 297 267 349*

ИЗНОС НА СВИНСКО МЕСО /В ТОНОВЕ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свинско месо 213 18 942 5 948 545 763 1 063 10 601 6 722 257 189

ВНОС НА СВИНСКО МЕСО /В ТОНОВЕ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свинско месо 704 4 738 4 044 7 649 695 205 2 854 13 203 5 436

ИЗНОС НА СВИНЕ ЗА ПЕРИОДА 1990 -1999 /В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свине - - 149 848 - - - 500 - - -

ВНОС НА СВИНЕ ЗА ПЕРИОДА 1990 -1999 /В БРОЙКИ/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Свине - 50 111 - - 6 - 140 - -
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ДОМАШНИ ПТИЦИ И МЕСО ОТ ТЯХ

 БРОЙ ДОМАШНИ ПТИЦИ ЗА ПЕРИОДА 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Домашни птици
27 998

430
21 707

200
19 872

481
18 211

489
19 126

350
18 609

320
16 227

392
14 765

568
15 685

644
14 681

295
Кокошки-носачки >6
месеца

12 828
904

11 109
541

10 608
074

9 520 734
11 626

135
10 614

662
8 956 729 8 524 036 8 896 131 8 135 690

Кокошки-носачки <6
месеца

1 175 340 976 820 794 900 746 670 822 430 800 200 707 580 826 770 758 570 763 340

Бройлери 9 234 456 6 581 759 5 727 105 5 576 590 6 677 785 4 551 958 3 791 200 3 396 800 3 382 766 3 668 165
Пуйки, гъски, патици
(общо)
В т. ч. пуйки
           гъски
           патици

4 759 730 3 039 080 2 742 402 2 367 490 2 639 450 2 642 500 2 771 883 2 047 962 2 648 177

650 100
600 077

1 398 000

2 114 100

ПРОИЗВОДСТВО НА ПТИЧЕ МЕСО И ЯЙЦА ЗА ПЕРИОДА 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Месо от дом. птици в
тонове кланично
тегло

181 770 100 270 88 918 97 120 81 701 92 000 99 100 100 756 107 036 106 000

Яйца в хиляди бр. 24 600 18 658 16 389 16 242 17 514 19 549 17 340 15 828 16 895 16 500

ИЗНОС НА МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ И ЯЙЦА ЗА ПЕРИОДА 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Месо от дом. птици в
тонове кланично
тегло

16 842 13 726 14 972 5 025 7 341 8 021 9 922 10 506 9 176 3 988

Яйца в хиляди бройки 39 352 19 470 28 320 38 940 83 190 62 270 73 578 82 399 29 345 38 120

Източник: НСИ 
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СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Министерство  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  /МРРБ/  е
координатор  на  структурната  политика.  Към  МРРБ  е  създадено  Централно
координационно  звено  по  Специалната  подготвителна  програма  в
предприсъединителния период, в което участва и Министерство на земеделието
и горите /МЗГ/. Създаден е Съвместен комитет за наблюдение на изпълнението
на  финансираните  от  ЕС  програми  и  секторен  подкомитет  за  наблюдение
“Земеделие” към МЗГ.

Законът  за  регионално  развитие  (ДВ  26/23.03.1999)  урежда  планирането,
управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие, като цели да
създаде  предпоставки  за  устойчиво  и  балансирано  развитие  на  отделните
райони на страната. Съгласно ЗРР Министерският съвет /МС/ приема критерии
за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им
обхват,  като  отчита  равнището  и  динамиката  на  икономическото  развитие,
заетостта и безработицата, структурата на икономиката, степента на изграденост
на  техническата  и  социалната  инфраструктура,  демографската  и  селищната
структура,  геостратегическото положение, наличния  потенциал  за  съответния
район. 

Според Европейската номенклатура за териториалните статистически единици
(NUTS)  България  отговаря  на  район  по  NUTS  І.  По  силата  на  Закона  за
регионално  развитие,  страната  е  разделена  на  6  района  за  планиране,
съответстващи на райони по NUTS ІІ. На това ниво се извършва регионалното
планиране за целите на структурната политика.  България е  разделена  на 28
административни области, които според Европейската класификация отговарят
на ниво NUTS ІІІ и на 262 административни единици, наречени общини, които
отговарят на ниво NUTS ІV.

Република България изготви Национален план за икономическо развитие. Приет
е  и  Национален  план  за  регионално  развитие,  който  определя  мерки за
целенасочено въздействие върху: райони за растеж, райони за развитие, райони
за трансгранично сътрудничество и развитие, райони със специфични проблеми
и приоритети. В контекста на Специалната програма на ЕС за присъединяване в
областта  на  земеделието  и  селските  райони  /САПАРД/  и  в  съответствие  с
изискванията на Регламент 1268/1999 е приет Национален план за развитие на
земеделието и селските райони /2000-2006/.

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Република България разполага  с  необходимия административен капацитет  за
прилагане на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Функционалната
структура  по  САПАРД  беше  акредитирана  от  Европейската  комисия  на
15.05.2001  г.  Напълно  са  въведени  принципите  за  плащане,  мониторинг  и
финансов контрол при разработването и прилагането на мерките за структурно
въздействие върху селските райони, предвидени в Регламент 1268/1999, което
ще позволи плавно преминаване към прилагане на Регламент 1257/1999.

95



Законът за подпомагане на земеделските производители, ЗПЗП /ДВ, бр.58 от
22.05.1998/  е основният нормативен акт, който урежда държавното подпомагане
на  земеделските производители. Основен инструмент за държавно подпомагане
в Република България е  създаденият със ЗПЗП Държавен Фонд Земеделие /
ДФЗ/. До края на 2003 ще бъде приет Закон за изменение и допълнение на ЗПЗП
с цел въвеждане на изискванията на Регламент 1257/99.

За целите на Националния план за развитие на земеделието и селските райони
2000-2006, селските райони в България са дефинирани като общини, чийто най-
голям град е с население под 30 000 души, a гъстотата на населението е под 150
жители на кв.м. От всичките 262 общини в страната, 229 се намират в селски
райони. Общият брой на населените места в тези райони е 5 307. Основната
форма  на  икономическа  дейност  в  тях  е  земеделието,  горското  стопанство,
занаятчийството  и  селския  туризъм.  Дефинирането  на  селските  райони  в
България ще се промени с цел обхващане на всички селища.

Селските  райони  обхващат  територия  от  90  371  км2 или  81,4%  от  общата
територия на страната.  Селското население наброява 3 612 974 души, което
представлява 43,6% от населението на България. Земеделските земи в селските
райони  обхващат  5133  хил.ха,  което  представлява  82,7%  от  общата
селскостопанска земя в България. Горските земи обхващат 3160 хил.ха - 83,2%
от общата горска територия на страната.

Диверсификацията на местната икономика на изостаналите селски райони по
различни  икономически  сектори  е  слаба.  Най-голям  е  делът  на  Малките  и
Средни  Предприятия  (МСП)  в  селското  и  горско  стопанство  –  40%,  следва
индустрията –24% и търговията – 23%. За други, включително хотелиерството,
остават  –  13%.  Делът на брутната добавена  стойност,  създавана  в  селското
стопанство за изостаналите селски райони е – 51%.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Приета  е  Наредба  No  14  (ДВ  бр.50  01.06.2001)  за  условията  и  реда  за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски
стопанства по специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие
на земеделието и селските райони в България. След присъединяване към ЕС
наредбата ще бъде изменена и допълнена в съответствие с разпоредбите на
Регламент 1257/99. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ 

До края на 2004г. ще бъде приета Наредба за определяне на условията и реда
за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  на  млади  фермери  по
САПАРД, която след присъединяване към ЕС ще бъде изменена и допълнена в
съответствие с разпоредбите на Регламент 1257/99.

ОБУЧЕНИЕ

Националната  агенция  за  професионално  образование  и  обучение е
държавният орган за  акредитация и лицензиране  на  дейности  в  тази сфера,
както  и  за  координация  на  институциите,  имащи  отношение  към
професионалното ориентиране, образование и обучение.  
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До края на 2001 г.  ще бъде приета Наредба за определянето на условията и
реда  по  професионално  обучение  и  квалификация  на  земеделските
производители  по  САПАРД,  която  след  присъединяване  към  ЕС  ще  бъде
изменена и допълнена в съответствие с разпоредбите на Регламент 1257/99.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ

Република  България  не  възнамерява  да  прилага  тази  мярка,  поради
съществуващите реални проблеми, възпрепятстващи адекватното прилагане на
схеми за ранно пенсиониране в страната -  отрицателен прираст, намаляване
броя на населението, малък брой заети млади хора в земеделието.

НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ  СЕЛСКИ  РАЙОНИ  И  РАЙОНИ  С  ЕКОЛОГИЧНИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Определението  за  изостанали  селски  райони  е  дадено  в  Наредбата  за
критериите  за  определяне  на  районите  за  целенасочено  въздействие  и
териториалния им обхват.  Общият брой на изостаналите селски райони е 34,
като  броят  на  общините  включени  в  териториалния  им  обхват  е  77.
Необлагодетелстваните  селски  райони  и  райони  с  екологични  ограничения
заемат 24,3% от територията на страната. 12,2% от населението обитава такива
райони.  Политиката за подпомагане на необлагодетелстваните селски райони
съответства на тази на ЕС. До края на 2004 г. ще бъде приета Наредба, даваща
дефиницията и критериите при определяне на “необлагодетелстваните селски
райони” и “районите с екологични ограничения” съгласно Регламент 1257/99.

АГРОЕКОЛОГИЯ

До края на 2001 г. ще бъде приета Наредба за определяне на условията и реда
за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  за  развитие  на
селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по САПАРД.
Ще се подпомагат пилотни проекти, с цел въвеждане на органично земеделие и
земеделие,  целящо  опазване  на  околната  среда  в  екологично  чувствителни
зони.  Съгласно  НПРЗСР  ще  се  подпомага  обучението  на  земеделските
производители за използване на производствени методи, целящи опазване на
околната среда.

До  края  на  2001  г.  чрез  специална  Наредба  се  предвижда  одобряване  на
стандартите въвеждащи правилата за Добра земеделска практика, а до края на
2004  г.  и  кодексите  за  Добра  земеделска  практика  в  съответствие  с
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие.

До края но 2001 г.  чрез Наредба ще бъдат въведени напълно в българското
законодателство  и  разпоредбите  на  Регламенти  2092/91  и  1804/99,  относно
биологичното производство на земеделски и преработени продукти и тяхното
обозначение. 

ПОДОБРЯВАНЕ  НА  ПРЕРАБОТКАТА  И  МАРКЕТИНГА  НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ

Подобряване  на  преработката  и  маркетинга  на  селскостопански  и  рибни
продукти е една от мерките на НПРЗСР. Създаването на конкурентоспособни и
икономически жизнеспособни преработвателни и маркетингови структури е един
от ключовите приоритети на структурните промени в този сектор. 
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Приета  е  Наредба  No  16  (ДВ  бр.50  01.06.2001)  за  условията  и  реда  за
предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  за  подобряване  на
преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по САПАРД.
След  присъединяване  към  ЕС  наредбата  ще  бъде  изменена  и  допълнена
съгласно разпоредбите на Регламент 1257/99.

ГОРСКО СТОПАНСТВО

Наредба  за  определяне  на  реда  и  условията  за  подпомагане  по  мярката
“Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства,
преработка и маркетинг на горски продукти” ще влезе в сила до края на 2001 г.
След  присъединяване  към  ЕС  наредбата  ще  бъде  изменена  и  допълнена
съгласно разпоредбите на Регламент 1257/99.

НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В НПРЗСР са включени мерките “Развитие и диверсификация на икономическите
дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни
доходи”, “Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското
наследство и културни традиции”, “Развитие и подобряване на междуселищната
инфраструктура”,  “Управление  на  водните ресурси”и  съответстват  на  част  от
мерките изброени в член 33 на Регламент 1257/99.

Приета  е  Наредба  No  15  (ДВ  бр.50  01.06.2001)  за  условията  и  реда  за
предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  за  развитие  и
разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за
многостранни дейности и алтернативни доходи. До края на 2001 ще бъде приета
Наредба  за  подпомагане  по  мярката  “Обновяване  и  развитие  на  селата,
опазване  и  съхраняване  на  селското  наследство  и  културни  традиции”.
Наредбата за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура ще
бъде приета до края на 2002. След присъединяване към ЕС наредбите ще бъдат
изменени и допълнени съгласно разпоредбите на Регламент 1257/99.

ИНИЦИАТИВИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (LEADER)

Република България ще кандидатства за прилагане на програма ЛИДЕР когато
стане член на ЕС.

ГОРИ

Горите и земите в горския фонд на Република България възлизат на 3.87 млн. ха
и заемат 34% от територията на страната. Общо залесената площ е 3.35 млн ха
или над 80% от общата горска площ.  Лесистостта на страната е около 30%.
Иглолистните гори заемат площ от 1.07 млн ха, а широколистните - 2.28 млн ха.

Национално управление по горите контролира всички гори и земи от горския
фонд.
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ПРЕДПАЗВАНЕ  НА  ГОРИТЕ  НА  ОБЩНОСТТА  ОТ  АТМОСФЕРНО
ЗАМЪРСЯВАНЕ –  РЕГЛАМЕНТИ 3528/86,  526/87,  1696/87,  1697/87,  2157/92,
1091/94, 307/97, 1390/97, 2995/89, 836/94, 690/95, 1390/97.

Министерството  на  опазване  на  околната  среда и  водите  оценява  вредното
влияние на атмосферните замърсявания в страната и мерките за намаляването
му. Страната е включена в Международната програма за интензивен мониторинг
и провежда наблюдения в 280 агроточки на почвите и листата по възприетата
методика. Анализите се изпращат за обобщаване от работната група. Годишната
финансова издръжка се поема по 50 % от МОСВ и НУГ към МЗГ. 

ЕВРОПЕЙСКА  СИСТЕМА  ЗА  ГОРСКА  ИНФОРМАЦИЯ  И  КОМУНИКАЦИЯ
(EUROPEAN  FORESTRY  INFORMATION  AND  COMMUNICATION  SYSTEM)
ВЪВЕДЕНА  С  ОСНОВЕН  РЕГЛАМЕНТ  1615/89  И  ДОПЪЛВАЩИТЕ  ГО
РЕГЛАМЕНТИ 400/94 И 1100/98.

Със Закона  за  горите и  правилника за приложението  му е  въведена  единна
информационна  система за горите и е  създадено  информационно  звено  към
НУГ.  След  окончателното  въвеждане  на  EFICS  в  ЕС  и  уточняване
номенклатурата на събираната информация, България ще приложи регламента и
ще започне да предоставя информацията в ЕС.

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ НА ОБЩНОСТТА ОТ ПОЖАРИ – РЕГЛАМЕНТ 2158/92 

До края на 2001 с Наредба за предпазване на горите от пожари бъдат въведени
основните регламенти на ЕС по отношение на опазването на горите от пожари.

Република България би желала към районите с висока пожарна опасност,
определени за ЕС, да бъдат включени следните територии от България:
Югозападна, Южна и Югоизточна. Тези територии са близки по климатични
условия със страните от средиземноморския район.

МАРКЕТИНГ  И  ТЪРГОВИЯ  С  ГОРСКИ  РЕПРОДУКТИВНИ  МАТЕРИАЛИ  –
ДИРЕКТИВА 99/105 

Изискванията,  свързани  с  категоризацията  на  горските  репродуктивни
материали, критериите за определяне на източниците за добив на репродуктивни
материали,  сертификация  и  етикетиране,  са  въведени  с  Наредба  за  горска
селекция и семепроизводство.

Република  България  желае  към  списъка  на  дървесните  видове
(Приложение  1  на  Директива  105/1999  ЕС)  допълнително  да  бъдат
включени и видове, характерни за страната и използвани за залесяване:

• Pinus peuce Griseb. 
• Fagus orientalis Lipsky 
• Quercus frainetto Ten. 
• Tilia tomentosa Moench 

ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ В ГОРИТЕ – РЕГЛАМЕНТ 77/93. 

Изискванията на регламента вече са въведени в българското законодателство с
Наредба №1 за фитосанитарен контрол (ДВ бр. 82/17.07.1998).
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ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВА НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА В ОБЩНОСТТА -
ДИРЕКТИВА 89/68. 

До приемане на страната в ЕС, директивата ще бъде въведена и ще се прилага
при търговията на сурова необработена дървесина. 

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ИСКАНИЯТА

Република България желае към определените в Регламент 2158/92 райони с
висока опасност от пожари, определени за ЕС, да бъдат включени следните
територии от България: Югозападна, Южна и Югоизточна. 

Тези  територии  са  близки  по  климатични  условия  със  страните  от
средиземноморския район. Поради това в тези територии обективно съществува
цикличен  риск  от  пожари  в  горите  който  представлява  сериозна  заплаха за
екологичния баланс и сигурността на населението в тези територии. Ето защо
тези райони отговарят на критериите за признаването им като територии с висок
риск от горски пожари уредени в Регламент 2158/92.

Република  България  желае  към  списъка  на  дървесните  видове
(Приложение 1 на Директива 99/105)  допълнително да бъдат включени и
видове, характерни за страната и използвани за залесяване:

• Pinus peuce Griseb;
• Fagus orientalis Lipsky;
• Quercus frainetto Ten;
• Tilia tomentosa Moench;

В Република България за възпроизводството на горите имат голямо значение
определени дървесни видове,  които не са включени в списъка на дървесните
видове от Приложение 1 на Директива 99/105. Включването им в този списък ще
позволи спрямо тези видове да се прилагат мерките за маркетинг и търговия с
горски репродуктивни материали предвидени в Директива 99/105.

ВЕТЕРИНАРНИ И ФИТОСАНИТАРНИ ВЪПРОСИ

ВЕТЕРИНАРНИ ВЪПРОСИ

Законът за ветеринарномедицинската дейност-ЗВМД /ДВ, бр.42 от 05.05.1999г./
създава  правната  рамка  в  сектор  ветеринарно-медицинска  дейност.  Законът
регламентира  всички  дейност,  насочени  към  осъществяването  на
ветеринарномедицинската дейност по опазване на здравето и продуктивността
на  животните,  гарантиране  на  качеството  и  безвредността  на  продуктите  от
животински произход, както и опазването на околната среда при извършване на
дейностите - обект на ветеринарномедицински контрол.

На  18.07.2000г.  влезе  в  сила  Правилник  за  прилагане  на  ЗВМД  (ДВ
55/07.07.2000).

Законът  дава  правното  основание  за  въвеждане  чрез  наредби  на  цялото
европейско  ветеринарно  законодателство.  Съгласно  националната  програма,
пълната хармонизация ще бъде постигната до края на 2003г.
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Съгласно ЗВМД, министъра на земеделието и горите организира, контролира и
ръководи ветеринарно-медицинската дейност в страната.

Във ветеринарно-медицинската дейност участват следните институции:

• Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС);

• научноизследователски  и  диагностични  ветеринарномедицински институти,
станции и лаборатории, 

• висши и средни ветеринарно медицински учебни заведения;

• институти  и  лаборатории  за  контрол  върху  производството  на
ветеринарномедицински препарати;

• ветеринарномедицински клиники (лечебници), амбулатории и лаборатории;

• ветеринарномедицински  аптеки  и  складове  за  търговия  на  едро  с
ветеринарни препарати;

• екарисажи и предприятия за преработка на хранителни отпадъци;

• ветеринарномедицински  служби  в  състава  на  Въоръжените  сили  на
Република  България  към  Министерство  на  вътрешните  работи  и
Министерство на транспорта и съобщенията.

НВМС е  специализиран орган  на  Министерство  на  земеделието  и  горите  за
ръководство,  контрол,  организиране  и  координиране  на
ветеринарномедицинската  дейност.  НВМС  се  ръководи  и  представлява  от
генерален  директор.  Администрацията  на  НВМС  е  организирана  в  Главно
управление (ГУ) и 48 поделения.  Специализираната администрация на НВМС
включва Главна дирекция “Контрол върху ветеринарномедицинската дейност в
регионални  ветеринарномедицински  служби”  с  28  регионални
ветеринарномедицински служби в страната (РВМС), Главна дирекция “Контрол
на развъдната дейност в животновъдството” с 8 регионални дирекции по контрол
на  развъдната  дейност в  животновъдството,  дирекция “Епизоотичен  контрол,
хуманно  отношение  към животните  и  идентификация”, дирекция  “Контрол на
ветеринарномедицинските  препарати,  лечебно-профилактична  и  научно-
диагностична  дейност  и  квалификация  на  кадрите”,  дирекция  “Държавен
ветеринарно-санитарен  и  граничен  контрол”,  дирекция  “Международно
сътрудничество,  евроинтеграция  и  сертификация”,  Столична  инспекция
”Държавен  ветеринарно-санитарен  контрол”,  Централна  лаборатория  за
ветеринарно-санитарна  експертиза  и  екология,  Институт  за  контрол  на
ветеринарномедицинските  препарати,  Централен  научноизследователски
ветеринарномедицински институт, Районен ветеринарномедицински институт–гр.
Велико Търново, Районен ветеринарномедицински институт–гр. Стара Загора и 6
районни ветеринарномедицински станции.

Разработена е стратегия за развитие на НВМС за периода 2001- 2006 година,
която е съобразена с действащото законодателство на ЕС и с Решение на
Съвета 1999/857, определящо краткосрочните и средносрочните принципи,
приоритети и условията съдържащи се в Партньорство за присъединяване с
Република България.
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КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ  ПАЗАР:  КОНТРОЛ  ПРИ  ВНОС ОТ
ТРЕТИ  СТРАНИ,  СИСТЕМА  ШИФТ,  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА  ЖИВОТНИТЕ,
ФИНАНСИРАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ КОНТРОЛ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Основно европейско  законодателство -  Директиви 90/425,  89/662,  96/93,
91/496, 89/608, 96/43, 92/102, Решение 92/438 и Регламенти 1760/2000 и 820/97.

Придвижването  на  животни до пазари,  кланици, изложби,  състезания и други
животновъдни обекти и населени места се извършва с ветеринарномедицинско
свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитни животни - и свидетелство за
собственост и здравен ветеринарномедицински паспорт.

В  страната  съществува  система  за  контрол,  която  позволява  спиране
придвижването на стоки, предмет на ветеринарен контрол от някои региони. До
края на 2003г. ще бъде приета Наредба за вътрешните ветеринарни проверки
при придвижване на животни, въвеждаща изискванията на Директива 90/425. До
края 2002г. ще бъде приета Наредба за вътрешните ветеринарни проверки при
търговия с животински продукти, въвеждаща изискванията на Директива 89/662.

ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ, ВНЕСЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Правната  рамка,  регулираща движението  на животни  и продукти,  внесени  от
други страни е  определена  в  Закона  за ветеринарномедицинската дейност и
Правилника за прилагането му. Живите животни се подлагат на задължителна
карантина  в  карантинни  бази  на  граничните  ветеринарни  пунктове  или  в
карантинни бази във вътрешността на страната под контрола на органите на
НВМС. Извършват се задължителни диагностични изследвания за контрол на
здравословното състояние на внесените животни. Внесените говеда се маркират
с две допълнителни ушни марки, съгласно изискванията на Наредба  No 4 за
идентификация на едрите преживни животни,  която въвежда изискванията на
Директива 92/102. Ушната марка, поставена в страната на произход се запазва.

Съгласно  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  ветеринарномедицинската
дейност, след осъществяването на граничният контрол на ГКПП продуктите и
суровините  от  животински  произход  се  възбраняват  в  одобрени  от  НВМС
складове.  Взимат се  проби  от  съответните  продукти,  които  се  изследват  в
лаборатории на ДВСК. След получаване на отрицателни резултати, стоките и
суровините се освобождават за реализация на територията на страната като
всяка  пратка  се  съпровожда  от  сертификат  за  придвижване,  издаден  от
държавен ветеринарен лекар.

До 2006 ще  бъде  въведено  правото  на  ЕС по  отношение  на  ветеринарните
проверки при внос на животни и продукти от трети страни и ще бъдат създадени
предпоставки за неговото ефективно прилагане. Това включва:

• Директива  91/496,  въведена  в  Наредба  №29  за  общите  изисквания  за
ветеринарните проверки при внос и транзит на животни (ДВ 99/05.12.2000), и
Директива 97/78, която до края на 2001 година ще бъде въведена в Наредба
за граничен ветеринарен контрол при внос на животински продукти. Пълното
прилагане на Наредбите ще започне от 01.01.2006 г.

• Преоборудване на дългосрочните ГКПП съгласно изискванията на Директива
91/496, което ще завърши до края на 2005г.
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• Обучение  на  персонала  на  ГИВКК  за  работа  съгласно  изискванията  на
Директиви 91/496 и 97/78 до края на 2005г.

СИСТЕМА ШИФТ

Република България ще въведе системата ШИФТ, съгласно Решение 92/438, от
датата на присъединяване.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

Идентификацията на животните се регламентира от следните нормативни актове
:

• Закон за ветеринарномедицинската дейност;

• Постановление № 67 на Министерски съвет от 25.03.1998г. за идентификация
на селскостопанските животни и регистрация на животновъдните обекти в
страната (ДВ 37/01.04.1998);

• Наредба No 4 за идентификация на едрите преживни животни (ДВ 7/2001). С
Наредбата са въведени изискванията на Директива 92/102.

До края на 2001 г.  ще влезе в сила Наредба за идентификация на дребните
преживни животни, а до края на 2002г. ще се приеме Наредба за идентификация
на разплодните свине, въвеждащи Директива 92/102.

Регламент 820/97 и Регламент 1760/2000 ще бъдат въведени до края на 2003
година, с което ще бъде постигнато пълно съответствие със законодателството в
областта на идентификацията на животните.

Идентификацията  на  едрите  преживни  животни  и  регистрацията  на
животновъдните обекти  е  завършена.  В  17 региона на  страната говедата  са
маркирани  с  една  метална  ушна  марка,  съгласно  Директива  92/102,  а  в
останалите 11 региона – с две пластмасови ушни марки, съгласно Регламент
1760/2000.  Пилотният  проект за  въвеждане  на  информационната  система  за
едрите  преживни  животни  започна  в  началото  на  2001г.  Системата  ще
функционира напълно през 2002 година.

Маркирането  на  разплодните  дребни  преживни  животни  ще  започне  през
м.септември  2001  г.  и  ще  завърши през  2002  г.,  след  което  ще  стартира
въвеждане на данните за тях в информационна система.

Маркирането на разплодните свине ще завърши през 2003 година,  съответно
информационната система –през 2004 година.

През 2002 ще бъде въведена системата “ЕВРОВЕТ”. Тази система е съвместима
със системата АНИМО и дава възможност за контрол върху идентификацията на
животните  (включително  овце,  кози  и  свине).  В  системата  се  регистрират
произхода на животните, животновъдните обекти, придвижването на животните и
провеждането на епизоотологичен надзор на заразните болести. Системата ще
бъде една от предпоставките за въвеждане на основния принцип по отношение
безопасността на храните - контрол от “обора до масата”.

До края на 2001 година с наредба ще се въведе системата АНИМО съгласно
Решение 91/398.  
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СЕРТИФИКАЦИЯ

До края на 2002 година ще бъде приета Наредба за ветеринарна сертификация,
въвеждаща изискванията на Директива 96/93.

РАЗХОДИ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА ОБЛАСТ

Основно европейско законодателство – Директива 85/73 и Решение 90/424.

Правилата  за  разходите  във  ветеринарната  област  по  отношение  на
специфичните ветеринарни мерки (мерки при съмнение или при доказване на
определени  заразни и  паразитни  болести,  мерки  за  инспекции  на  терена  и
програми за изкореняване и мониторинг на заразни болести) са определени в
ЗВМД и  отговарят на  изискванията  на  Решение  90/424.  Държавният  бюджет
гарантира  финансирането  на  ежегодна  държавна  профилактична  програма
срещу определени заразни болести, срещу които НВМС провежда задължителни
профилактични и противоепизоотични мерки. 

Средствата за обезщетяване на собствениците на животни за нанесени щети
при убиване на животни с диагностична и профилактична цел и унищожаване на
животни, животински продукти и фуражи с цел ликвидиране на особено опасни
заразни  болести,  се  осигуряват  от  държавния  бюджет.  Процедурите  за
обезщетяване на собствениците са регламентирани в Правилника за прилагане
на ЗВМД.

В момента на присъединяването ще се гарантира 50% национално финансиране
за обезщетяването на собствениците на унищожени животни, с цел ликвидиране
на заразни болести, включени в Приложение 1 на Директива 82/894. 

Предвижда се изменение и допълнение на ЗВМД, по силата на което ще бъде
създаден  специализиран  фонд  ”Зоопрофилактика”.  По  този  начин,  Решение
90/424 ще бъде напълно въведено.  Фондът ще започне да функционира през
2006 година.

До  края  на  2003  г.  ще  бъде  приета  Наредба  относно  финансирането  на
ветеринарните здравни инспекции и контрол в съответствие с Директива 85/73.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ - ОБЯВЯВАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

Основно европейско  законодателство –  Директиви  82/894,  85/511,  80/217,
92/35, 92/40, 92/66, 93/53, 95/70, 92/119.

В  сила  е  Наредба  №  1  от  7.01.1998г.  за  обявяване  възникването  и
ликвидирането на  заразните болести по животните (ДВ бр.7  от  20.01.1998г.),
напълно хармонизирана с Директива 82/894. 

В  националното  законодателство  напълно  са  въведени  изискванията  на
Общността относно мерките за контрол на:  болестта шап - Директива 85/511,
везикулозната  болест  по  свинете  -  Директива  73/53,  класическата  чума  по
свинете  -  Директива  80/21,  африканската  чума  по  конете  -  Директива 92/35,
инфлуенцата по птиците - Директива 92/40, синият език - Директива 2000/75 и
някои екзотични болести като чумата по говедата, чумата по дребните преживни,
треската на  долината  Рифт,  епизоотичната  хеморагична  треска  по  елените,
везикулозния стоматит,  болестта на Тешен  и заразния нодуларен дерматит -
Директива 92/119. 
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До края на 2001 година с наредба ще се въведат изискванията на Директива
92/66 относно Нюкясълската болест по птиците.

До края на 2001 година ще бъде приета Наредба за профилактика и борба с
някои болести по мидите, съгласно Директива 95/70. 

В сила е Наредба № 9 за профилактика и борба с някои заразни болести по
рибите  (ДВ  30/28.03.2001),  хармонизирана  с  Директива  93/53  относно
минималните  мерки на  Общността  за  контрол  на  някои  болести  по  рибите,
включваща мерки и за хеморагичната септицемия по пъстървата.

С изброените Наредби се установява задължението за изготвяне на контингенс
планове  за  действие  при  съмнение  или  при  доказване  на  едно  от  тези
заболявания.

До края на 2001 година ще бъде въведена системата ADNS, съгласно Директива
82/894 за обявяване на болестите.

Лабораторно-диагностичните  изследвания  на  болестите  от  списък  А  на
Международното  бюро  по  епизоотии  се  извършват  в  Централния
научноизследователски  ветеринарномедицински  институт  в  София,  в  който  е
националната референтна лаборатория за екзотичните болести. Лабораторията
е цялостно реконструирана и оборудвана по проект на ФАР и отговаря напълно
на европейските изисквания. Специалистите в тази лаборатория са обучени в
Световната  референтна  лаборатория  за  диагностика  на  екзотичните
заболявания в гр. Пърбрайт, Великобритания.

От 2003 година ще започне спиране на ваксинацията срещу класическа чума по
свинете  (КЧС),  като  тази  имунопрофилактична  мярка  ще  бъде  окончателно
забранена през 2006 година. Изпълнява се Програма за епизоотологичен надзор
над КЧС по дивите и източнобалканските свине.

Съвместно  с  Изпълнителната  агенция  по  рибарство  и  аквакултури,  се
разработва проект за създаване на лаборатория за контрол на заболяванията по
рибите.

В трите региони /Бургас, Ямбол, Хасково/, граничещи с Турция, са назначени
допълнителни специалисти за осъществяването на епизоотологичен надзор над
екзотичните  болести.  Освен  това  са  назначени  20  санитари  по  гранична
зоопрофилактика разположени в 6 граничещи с Турция и Гърция региони, които
изпълняват контролни дейности непосредствено на граничната бразда. 

Анализът на епизоотичната обстановка в посочените три региона показва, че те
са  изложени на  постоянен  риск  от  трансгранично  проникване  на  екзотични
болести  от  Турция.  През  1991,  1993  и  1996  година  бяха  ликвидирани  3
епизоотични огнища на шап, съответно в с. Ст. Караджово /Ямболски регион/, гр.
Симеоновград  /Хасковски  регион/  и  с.  Малко  Шарково  /Ямболски  регион/,
причинени от  вирус субтип О1,  близък до щамовете  циркулиращи в  Близкия
Изток. През 1995 и 1996 година бяха регистрирани 9 епизоотични огнища на
шарка по овцете и козите, 7 от които са на територията на същите региони. През
1999 година, отново на територията на трите региона се регистрира за първи път
у нас заболяването син език по преживните животни. През същия период /1991-
2001 година/ посочените три заболявания бяха констатирани в Р. Гърция.
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С  оглед  на  високия  специфичен  риск  от  разпространение  на  болести  по
границата с  Турция и  необходимостта  от  по-строг  и  засилен  надзор  в  тези
региони, България счита за необходимо в  бъдеще да се предвиди по висока
концентрация на техническа и финансова помощ съвместно с ЕС.  Република
България предлага на районите в България и Гърция, граничещи с Турция, да се
отдели специално внимание и специален статут, като се отпуснат средства от
ЕС.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  НА  ЖИВОТНИТЕ  -  ТЪРГОВИЯ  С  ЖИВИ  ЖИВОТНИ  И
ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

Основно европейско  законодателство –  Директиви  64/432,  91/68,  90/426,
90/539, 91/67, 88/407, 90/429, 92/65, 72/461, 91/494, 91/495, 92/45, 80/215, 92/46,
92/118.

Законът  за  ветеринарномедицинската  дейност  определя  правната  рамка  на
здравеопазването  на  животните  и  търговията  с  живи  животни  и  животински
продукти.

Наредба  No 27  за  профилактика  и  борба  с  бруцелозата  по  говедата  (ДВ
бр.99/05.12.2000г),  въвежда  Директива  64/432  в  частта  й  за  бруцелозата  по
говедата.

Наредба No 28 за профилактика и борба с бруцелозата по овцете и козите (ДВ
бр.  99/05.12.2000г.),  въвежда  Директива  91/68  в  частта  й  за  бруцелозата  по
овцете и козите.

Наредба No 22 за здравните изисквания към аквакултурите и продуктите от тях
при пласирането им на пазара (ДВ, бр. 86/20.10.2000г.), въвежда Директива 91/67
за условията и ветеринарно-санитарния контрол при търговията с водни животни
и продукти от тях.

С цел постигане на пълна хармонизация по отношение на здравеопазването на
животните  и  търговията  с  живи  животни  и  животински  продукти  предстоят
следните мерки:

• През 2001 година в Наредби ще бъдат въведени изискванията на Директиви
64/432,  64/433,  77/391  по  отношение  на  туберкулозата  по  говедата,
ензоотичната левкоза по говедата, скрейпи по овцете, меди-висна по овцете;

• През 2002 г. ще бъдат приети Наредба за ветеринарно-хигиенните изисквания
при добив на месо от дивеч и зайци, отглеждани във ферми и Наредба за
здравните  изисквания  към  обстреляния  дивеч  и  ветеринарно-хигиенните
изисквания при добив на дивечово месо, въвеждащи съответно Директива
91/495 и Директива 92/45.

• До края на 2003 година с Наредби ще бъдат въведени всички изисквания на
Директиви  64/432 (говеда  и  свине),  91/68  (овце  и  кози),  90/539  (птици  за
разплод  и  яйца  за  люпене),  90/426  (еднокопитни  животни),  92/65  (балай-
животни). 

106



За осъществяване на епизоотичен контрол НВМС извършва идентификация на
животните  и  регистрация  на  животновъдните  обекти.  Проектирането  и
въвеждането  в  експлоатация  на  животновъдни  обекти  и  други  обекти  с
епизоотично значение се извършва след съгласуване с НВМС.

НВМС  ежегодно  изготвя  държавна  профилактична  програма  и  списък  на
заразните и паразитни болести, срещу които ветеринарномедицинските органи
провеждат  мерки,  задължителни  за  всички  физически  и  юридически  лица.
Програмата се утвърждава от министъра на земеделието и горите и съдържа
вида и схемите на прилагане на мерките за епизоотичен контрол. Министерският
съвет  утвърждава  списъка  на  болестите  от  държавната  профилактична
програма. Мерките срещу нея се финансират от държавния бюджет. 

Дейностите по здравеопазване на животните на национално ниво се извършват
в  отделите  “Заразни  и  паразитни  болести”,  “Диагностика”  и  “Контрол  на
здравеопазването  на  животните”  на  Главна  дирекция  “Контрол  на
ветеринарномедицинската дейност в РВМС” на НВМС, а на регионално ниво от
28  регионални  ветеринарномедицински  служби.  Общо  в  структурите  по
здравеопазване работят 1027 служители, от които 479 ветеринарни лекари. Във
всеки  регион  тази дейност  се  ръководи от  регионален  епизоотолог,  който се
подпомага  от  главния  лекар  на  регионалната  ветеринарна  лечебница.  Всеки
регион  се  разделя  на  няколко  района,  в  които  функционират  районни
ветеринарни лечебници (145 за страната). Те се ръководят от главни лекари,
които  организират  и  контролират  изпълнението  на  задължителната
профилактична програма  на територията на  ветеринарната  лечебница.  Всеки
район  е  разделен  на  ветеринарни  участъци,  в  които  работят  лицензирани
частно-практикуващи ветеринарни лекари.  По договор с  НВМС те изпълняват
задължителните мероприятия включени в профилактичната програма. Контролът
за спазването на изискванията, предвидени в наредбите за хуманно отношение
към животните (телета, свине и кокошки носачки в клетки) ще се извършва от
специалисти в структурата на здравеопазването на животните.

Ежегодно в България се регистрират от 10 до 30 случая на бяс по домашните
животни, главно в северната част на страната. Природният резервоар на това
заболяване е лисицата. Опитът на страните от ЕС и Швейцария през последните
20 години показа, че тази зооноза може да бъде ликвидирана единствено чрез
орална ваксинация на лисиците. До края на 2001 г ще бъде изготвен проект за
извършване на такава ваксинация, съгласно Решение 90/638.

ОБЩЕСТВЕНО  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  -  ТЪРГОВИЯ  С  ПРОДУКТИ  ОТ
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД 

Основно европейско  законодателство –  Директиви  64/433,  71/118,  77/99,
77/96, 94/65, 89/437, 91/492, 91/493, 92/46, 91/495, 92/45, 92/118. 

Законът  за  ветеринарномедицинската  дейност  определя  правната  рамка  на
търговията с продукти от животински произход. В националното законодателство
изискванията на ЕС по отношение на общественото здравеопазване (хигиената)
при добива,  преработката, съхранението и предлагането на пазара на прясно
месо,  месни  продукти,  птиче  месо,  сурово  мляко,  риба  и  рибни  продукти  и
топлинно обработени млечни продукти са въведени със следните подзаконови
актове:
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• Наредба  №  10  за  ветеринарно-санитарните  и  хигиенните изисквания  при
производството и продажбата на рибни продукти (ДВ, бр. 42 от 23.05.2000г.),
въвеждаща Директива 91/493.

• Наредба  №11  относно  минималните  хигиенни  изисквания  към  рибните
продукти, обработвани и съхранявани на борда на риболовни кораби (ДВ, бр.
42 от 23.05.2000г.), въвеждаща Директива 92/48.

• Наредба  №  30  за  ветеринарно-санитарните  и  хигиенните  изисквания  при
добива  на  сурово  мляко,  изграждане  и  експлоатация  на
млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно
обработено  мляко  и  млечни  продукти  (ДВ  1/02.01.2001г.),  въвеждаща
Директива 92/46.

• Наредба  №22  за  ветеринарно-санитарните  и  хигиенни  изисквания  при
изграждането  и  експлоатацията  на  кланици,  производство  и  продажба  на
пресни меса (ДВ, бр. 97/19.08.1998г.), въвеждаща Директива 64/433.

• Наредба №9 за ветеринарна и санитарна инспекция и контрол на животните,
предназначени  за  клане  (ДВ,  бр.  42/14.04.1998г.),  въвеждаща  Директива
64/433.

• Наредба  №5 за  ветеринарно-санитарните  изисквания при  изграждането  и
експлоатацията на птицекланиците, производството и продажбата на прясно
птиче месо (ДВ, бр. 24/16.03.1999г.), въвеждаща Директива 71/118.

• Наредба №28 относно ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при
изграждане,  експлоатация  на  месопреработвателни  предприятия,
производство  и  продажба  на  месни  продукти  (ДВ,  бр.  142/02.12.1998г.),
въвеждаща Директива на Съвета 77/99.

С цел постигане на пълна хармонизация по отношение на търговия с продукти от
животински  произход  до  края  на  2002  г.  в  наредби  ще  бъдат  въведени
останалите  Директиви  89/437,  91/492/ЕЕС,  91/495,  92/45,  а  до  края  на  2003
година  –  Директива  92/118  (балай  продукти).  Продажба на  птиче  месо  във
фермите  съгласно  Директива  71/118  ще  се  въведе  в  националното
законодателство до присъединяването.

Ветеринарният  контрол  в  структурата  на  общественото  здравеопазване  се
изпълнява на национално ниво от Дирекция “Държавен ветеринарно-санитарен
контрол  и  граничен  ветеринарномедицински  контрол”  на  НВМС,  която
организира, координира и контролира дейностите на специализираните органи
на ДВСК в страната. На регионално ниво функционират 27 регионални инспекции
на ДВСК към съответните РВМС и една Столична инспекция на ДВСК, които
извършват  превантивен,  периодичен  и  постоянен  държавен  ветеринарно-
санитарен контрол. В тях работят 1164 служители, от които 703 са ветеринарни
инспектори. Те упражняват държавен ветеринарно-санитарен контрол съгласно
чл. 53(1) от ЗВМД. Ветеринарните лекари в кланиците контролират изискванията
за  намаляване  до  минимум страданията на  животните  по  време  на  клане,
съгласно Директива 93/119.

Предвижда се до края на 2005 г. в кланиците за червени меса да се направят
необходимите  подобрения  и  специално  по  отношение  на  конструкциите,
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повърхностите  и  качество  на  водата,  както  и  въвеждането  на  добра
производствена практика, с цел да се постигне пълно прилагане на Директива
64/433. До момента има 4 кланици за червено месо, одобрени за експорт за ЕС. 

48  от  88  предприятия  с  голям  капацитет  и  90  от  120  предприятия  с  малък
капацитет,  ще  бъдат  в  съответствие  с  изискванията  на  европейското
законодателство до 01.01.2005 година. Предвижда се 40 предприятия с голям
капацитет и 30 от предприятията с малък капацитет да бъдат затворени преди
присъединяване.

За  останалите  предприятия  преработващи  червено  месо  –  като  транжорни,
хладилници  и  месопреработвателни  предприятия  се  въвежда  същата  схема.
Около 25% от 944 предприятия ще бъдат затворени преди присъединяване.

От  23 птицекланици с  индустриален  капацитет  и  6  с  малък,  6  птицекланици
отговарят на изискванията на ЕС, а на останалите 23 се дават предписания и се
очаква  до  края  на  2005  година  да  отговарят  напълно  на  европейските
изисквания.

От 470 млекопреработвателни предприятия 4 са одобрени за експорт  за ЕС.
Съгласно  националната  програма  други  390  предприятия  ще  отговарят  на
изискванията на ЕС до присъединяване.

Република България би желала да се възползва от дерогацията предвидена в
чл. 8, т.1, б.”а” на Директива 92/46 отнасяща се до характеристиките на суровите
млека за изкупуване, от които се произвежда сирене с период на зреене не по-
къс от 60 дни.

Република България би желала да се възползва от дерогацията предвидена в
чл. 8,  т.2 на Директива 92/46 относно характеристиките на суровите млека за
изкупуване, от които се произвеждат продукти с традиционни характеристики.

Република България би желала да се възползва от дерогацията предвидена в
чл.  11  на  Директива  92/46  относно  млекопреработвателните  предприятия  с
ограничен капацитет. 

Искания за преходен период до 31.12.2009:
Предприятията,  преработващи  сурово  мляко,  което  не  отговаря  на
изискванията на анекс А на Директива 92/46 да реализират продукцията си
на националния пазар. 
Аргументация:

Изискванията на Директива 92/46 са въведени в националното законодателство
с  Наредба  №  30  (ДВ,  бр.1/2001)  за  ветеринарно-санитарните  и  хигиенните
изисквания  при  добива  на  сурово  мляко,  изграждане  и  експлоатация  на
млекопреработвателни предприятия,  производството и търговията с  топлинно
обработено мляко и млечни продукти. В нея се предвижда гратисен период от 3
години (до началото на 2004 г.) относно прилагането на хигиенните изисквания
по  отношение  на  суровото  мляко,  доставено  в  млекопреработвателните
предприятия. След предвидения краен срок, суровото мляко, което не отговаря
на  европейските  изисквания,  няма  да  се  изкупува  за  преработка  и  да  се
реализира на пазара. България счита, че стопанствата, в които се отглеждат от 1
до  5  крави  трябва  да  бъдат  изключени  от  разпоредбите  на  наредбата  до
31.12.2009г. Това се налага поради факта, че в България стопанствата с говеда
са около 200 000, от които 85% са стопанства от 1 до 5 крави. Това създава
сериозни затруднения по отношение на хигиенните изисквания при млекодобива
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и първичната обработка на млякото (охлаждане и съхранение). В някои случаи
млякото не отговаря на изискванията на Директива 92/46 по отношение на брой
микроорганизми  и  соматични  клетки  на  1  милилитър.  НВМС  съвместно  с
Националната млечна асоциация разработват план–график за намаляване на
броя на соматичните клетки и микроорганизми като до края на 2009 година да се
достигнат стойностите, заложени в Директива 92/46.

По-голямата част от дребните производители на мляко срещат трудности при
осигуряване на средства за инвестиции и не могат да отговорят на европейските
изисквания по отношение на хигиената в  кратък срок.  Бързото въвеждане на
изискванията на Директива 92/46 по отношение на малките фермери ще доведе
до нежелателни социални и икономически последици.  

ОБЩИ МЕРКИ – ВЕЩЕСТВА С ХОРМОНАЛНО И ТИРЕОСТАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ,
BST,  КОНТРОЛ  НА  ОСТАТЪЦИТЕ,  КОНТРОЛ  НА  ЗООНОЗИТЕ,
МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ, ОТПАДЪЦИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД 

Основно  европейско  законодателство  –  Директиви  96/22,  96/23,  92/117,
90/167 и 90/667.

Законът  за  ветеринарномедицинската  дейност  определя  правната  рамка  на
контрола на субстанции с хормонално и тиреостатично действие. Предвидени са
санкции  при  злоупотреба  с  хормони,  тиреостатици,  бета  агонисти  и  говежди
соматотропин. 

В Наредба  No 31 за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и
борба със зоонозите (ДВ 108/10.12.1999) са въведени изискванията на Директива
92/117 за зоонозите.

Наредба № 14 за екарисажната дейност (ДВ, бр. 82 от 07.10.1994г.) е частично
хармонизирана с Директива 90/667.

В  Наредба  No 13  за  контрол  на  субстанции  с  тиреостатично,  хормонално
действие  и  бета-агонисти  (ДВ  53/12.06.2001)  са  въведени  изискванията  на
Директива 96/22.

С цел постигане на пълна хармонизация по отношение на Общи мерки - BST,
контрол  на  остатъците,  контрол  на  зоонозите,  медикаментозни  фуражи,
отпадъци с животински произход, Република България ще приеме до края на
2002 следните наредби:

• Наредба  за  мерките  при  контрол  на  остатъчни  количества  техногенни
замърсители в живи животни и продукти от животински произход, съгласно
Директива 96/23.

• Наредба  за  условията  на  приготвяне,  търговия,  употреба  и  контрол  на
медикаментозните фуражи, въвеждаща изискванията на Директива 90/167.

• Наредба за профилактика и борба със салмонелозата по птиците, въвеждаща
Директива 92/117.

• Изменение и допълнение на Наредбата № 14 за екарисажната дейност (ДВ,
бр. 82 от 07.10.1994г.) в съответствие с Приложение 2, глава 2, параграф 6 от
Директива 90/667.

110



По силата на ЗВМД, НВМС разработва и изпълнява мониторингови програми по
смисъла на Директива 96/23 за наличие на техногенни замърсители в червено
месо, бяло месо, дивечово месо, мляко и млечни продукти и мед. Референтна
лаборатория  за  тези  програми  е  Централната  лаборатория  по  ветеринарно
санитарна експертиза и екология с два филиала в страната.

Структурата,  контролираща  производството,  търговията  и  употребата  на
ветеринарномедицински препарати в страната включва:

• На  национално  ниво  –  дирекция  “Контрол  на  ветеринарномедицинските
препарати,  лечебно-профилактична  и  научно-диагностична  дейност”  и
Института за контрол на ветеринарномедицинските препарати;

• На  регионално  ниво  -  главният  ветеринарен  лекар  на  регионалната
ветеринарна  лечебница  и  чрез  него  главните  лекари  на  районните
ветеринарни лечебници.

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Основно европейско  законодателство –  Директиви  91/628,  93/119,  78/923,
88/166 (1999/74), 91/629, 91/630.

Законът  за  ветеринарномедицинската  дейност  определя  правната  рамка  на
хуманно отношение към животните. Законодателството на ЕС по отношение на
хуманното отношение към животните е въведено в българското законодателство
от:

• Наредба № 4 за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение
към  животните  по  време  на  транспорт (ДВ  16/25.02.2000г.),  въвеждаща
Директива 91/628, Регламент 411/98 и Регламент 1255/97; 

• Наредба № 30 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение
при  отглеждане  на  телета (ДВ  108/10.12.1999г.),  въвеждаща  Директива
91/629;

• Наредба  №  26  за  минималните  изисквания  за  хуманно  отношение  при
отглеждане на свине (ДВ 99/16.11.1999), въвеждаща Директива 91/630;

• Наредба  № 27 за  намаляване  до минимум  страданията  на  животните  по
време на клане (ДВ, 99/16.11.1999), въвеждаща Директива 93/119;

• Наредба  №  14  за  изискванията  за  защита  и  хуманно  отношение  към
животните,  отглеждани  в  стопанства  чрез  интензивни  технологии (ДВ
62/28.07.2000), хармонизирана с Решение 98/58;

• Наредба  №  13  за  минималните  изисквания  за  хуманно  отношение  при
отглеждане  на  кокошки  носачки  в  клетки (ДВ  64/16.07.1999),  въвеждаща
Директива  88/166.  Наредбата  влиза  в  сила  от  1  януари  2002  година.
Изискванията на Директива 1999/74 за кокошки носачки отглеждани в клетки
ще се въведат до присъединяването.
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С цел постигане на пълна хармонизация по отношение на хуманно отношение
към животните,  до края на  2002 година с  Наредба за  защита на  животните,
използвани  за  експериментални  и  лабораторни  цели  ще  бъде  въведена
Директива 86/609.

България е член на Съвета на Европа, но все още не е подписала Конвенциите
по хуманно отношение към животните по време на транспорт.

Република  България  ще  подпише  тази  конвенция,  както  и  Европейската
конвенция за защита на животните отглеждани за стопански цели, Европейската
конвенция за защита на животните по време на клане, Европейската конвенция
за  защита  на  животните  използвани  за  експериментални  и  научни  цели  и
Европейската конвенция за защита на животните компаньони.

Изискването  на  Директива 91/628,  Регламент  411/98  и  Регламент  1255/97  за
изготвяне на маршрутни планове за транспорт на животни е изпълнено. Всички
маршрути за живи животни, транспортирани транзит през България се изминават
за не повече от 6 часа. На всеки граничен контролно-пропускателен пункт НВМС
е определила места за почивка на животните, пристигащи от страните-членки на
ЕС и от асоциираните страни.

ЗООТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Законът  за  животновъдството  (ДВ  65/08.08.2000)  въвежда  Директиви  77/504,
91/174,  88/661, 89/361, 90/118 и 90/119 и определя правната рамка на сектор
зоотехника.  Има  и  други  закони,  които  съдържат  разпоредби, свързани със
сектора. Законът за ветеринарномедицинската дейност урежда идентификацията
на разплодните животни, Законът за защита на сортовете растения и породите
животни урежда защитата на породите животни, Законът за юридическите лица с
нестопанска цел регулира регистрацията на развъдни асоциации и Законът за
подпомагане на земеделските производители регламентира държавната помощ
за поддържане на генофонда.

Законът за животновъдството въвежда правото на ЕС относно:

• признаването на развъдните асоциации;

• воденето на селекционна работа;

• воденето на родословни книги;

• търговията с разплодни животни и биологични продукти;

• одобряване  на  центрове  за  изкуствено  осеменяване  и  ембрионален
трансфер.

За да бъде постигната пълна хармонизация в сектора, въз основа на Закона за
животновъдството  ще  бъдат приети  наредби,  регламентиращи специфичните
правила при отделните видове животни.

Всички необходими структури  за  ефективно  прилагане  на европейското
законодателство в областта на зоотехниката са в процес на изграждане.
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Главна  дирекция  “Контрол  на  развъдната  дейност  в  животновъдството”  към
Националната ветеринарномедицинска служба е административната структура,
която осъществява цялостен контрол и координация на селекционната работа и
на репродуктивния процес в животновъдството. Дирекцията включва централно
управление  и  осем  регионални  дирекции.  Към  регионалните  дирекции
съществуват териториални селекционни звена, базирани в областните центрове.
ГДКРДЖ разполага с:

• Два центъра за изкуствено осеменяване;

• Три лаборатории за качествен анализ на млякото;

• Лаборатория за качествен и количествен анализ на вълната;

• Лаборатория за кръвен тест;

• Две станции за контролно угояване на свине.

По  силата  на  Закона  за  животновъдството  центровете  за  изкуствено
осеменяване ще бъдат предоставени на развъдните асоциации до края на 2002г.

Дейността по  селекция се  осъществява  от  развъдни асоциации по  одобрени
селекционни програми по породи животни. Учредени и съдебно регистрирани по
Закона за лицата и семейството са следните асоциации:

• Развъдна Асоциация по свиневъдство;

• Развъдна Асоциация по птицевъдство;

• Развъдна Асоциация по биволовъдство;

• Национална Асоциация по коневъдство;

• Асоциация за развъждане на черношареното говедо;

• Асоциация за развъждане на кафявото говедо;

• Асоциация за развъждане на сименталското говедо;

• Асоциация за развъждане на родопското говедо;

• Асоциация за развъждане на породи овце;

• Асоциация за развъждане на породи кози.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА РАЗВЪДНИТЕ АСОЦИАЦИИ.

Изискванията относно признаването на развъдните асоциации, които водят или
установяват  родословни  книги  за  извършване  на  дейност  (Решения  84/247,
92/353,  89/501, 89/504 и  90/254)  са  въведени в  Закона  за  животновъдството.
Министърът  на  земеделието  и  горите  е  органа,  който  дава  разрешения  за
извършване  на  дейностите  на  развъдните  асоциации.  За  получаване  на
разрешение  развъдната  асоциация  подава  заявление,  придружено  от
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селекционната програма и документи, доказващи изпълнението на изискванията
упоменати в закона. 

Селекционната  работа  и  репродуктивния  процес  в  животновъдството  се
организират и провеждат от Главна дирекция ”Контрол на развъдната дейност в
животновъдството” (ГДКРДЖ) в Националната ветеринарно-медицинска служба
към Министерство на земеделието и горите.

В периода 1999 - 2000 година бяха учредени и съдебно регистрирани развъдни
асоциации  по  породи  в  говедовъдството  и  овцевъдството  и  по  видове  при
биволи, коне, свине и птици. Законът за животновъдството регламентира в срок
от  шест  месеца  от  влизането  му в  сила заварените развъдни асоциации да
приведат дейността си в съответствие със залегналите в него изисквания. В тази
връзка специализирана държавна комисия одобри селекционните програми на
развъдните  асоциации.  След  приемането  на  програмите  и  изпълнението  на
критериите залегнали в Закона за животновъдството, всяка асоциация се вписва
в регистър на МЗГ, с което добива право да провежда селекционна работа с
дадена порода или вид животни за период от 10 години.

Съществуващите развъдни асоциации са учредени и съдебно регистрирани като
юридически  лица  със  Закона  за  лицата  и  семейството и  предстои  тяхната
пререгистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Тяхната
структура, предмет на дейност, организация и ръководство се определят с устав.
Законът за животновъдство регламентира освен  условията за разрешаването
им, също така и правата и задълженията свързани с дейността им.

ВОДЕНЕ НА РОДОСЛОВНИ КНИГИ.

Изискванията на ЕС относно критериите за вписване в родословните книги на
чистопородните разплодни животни са напълно хармонизирани със Закона за
животновъдството (Решения 96/78, 84/419, 89/502, 89/505, 90/255) и Наредба No
6 за родословната книга и зоотехническия сертификат (Решения 89/506, 89/503,
88/124, 96/80, 86/404, 90/258, 96/79, 90/255, 96/78, 84/419 и 89/502).

Наредба  №  6  за  родословната  книга  и  зоотехническия  сертификат  (Д.В.
бр.16/20.02.2001г.) хармонизира:

• реда и условията за водене на родословна книга от развъдните асоциации в
животновъдството;

• данните,  съдържащи се  в  зоотехническия  сертификат  на  чистопородните
животни за разплод;

• данните,  съдържащи  се  в  зоотехническия  сертификат  на  спермата,
яйцеклетките и ембрионите, получени от чистопородни животни за разплод. 

Родословните книги на този етап се водят от ГДКРДЖ в НВМС.

На развъдните асоциации се дава едногодишен гратисен период да приведат
дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, след изтичането на
които те ще са отговорни за воденето на родословните книги. 

ТЪРГОВИЯ С РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Законът за животновъдството въвежда Директива 94/28.
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До  края  на  2001г.  ще  бъде  приета  Наредба  за  контрол  на  продуктивните
качества  и  определяне  на  развъдната  стойност  на  чистопородните  говеда  и
биволи, която урежда реда и условията относно:

• допускането на чистопородните животни за развъждане;

• контрола на продуктивните качества на чистопородните животни;

• оценката на развъдната стойност на чистопородните животни.

Наредбата е хармонизирана с Директиви 77/504, 87/328 и Решение 86/130.

До края на  2002г.  ще  бъдат  приети  наредбите  за  контрол на  продуктивните
качества и определяне на развъдната стойност при свине,  овце,  кози и коне.
Развъдните  асоциации  по  всички  въдства  ще  приведат  дейността  си  в
съответствие с изискванията на наредбите в срок 2 години от влизането им в
сила.

Сега  използваните  и  предвижданите  в  наредбите  методи  за  контрол  на
преценките по произход, собствена продуктивност и по качества на потомството,
както и за определяне на развъдната стойност са приведени в съответствие с
правилата на Международния комитет за контрол на продуктивните качества на
животните (ICAR), на който Република България е член.

Развъдните  асоциации  по  говедовъдство  ще  приведат  дейността  си  в
съответствие  с  изискванията  на  наредбата  в  срок 2  години  от  влизането  на
наредбата в сила. 

ВНОС НА ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ОТ ТРЕТИ
СТРАНИ 

Основно Европейско  законодателство –  Директиви  72/462,  90/426, 90/539,
89/556, 88/407, 90/429, 92/65, 71/118, 91/493, 91/492, 92/46, 92/118, 77/96, 97/78 и
95/408.

Законът  за  ветеринарномедицинската  дейност  определя  правната  рамка  на
вноса на животни и продукти от животински произход от трети страни.

В сила е Наредба No 35 за ветеринарномедицинските изисквания и контрола на
мъжки животни за разплод и семенния им материал (ДВ 111/22.12.1995), която
въвежда Директива 89/556.

Публикувана е Наредба № 29 за общите изисквания за ветеринарните проверки
при внос и транзит на животни (ДВ бр.99/2000г.), която въвежда изискванията на
Директива 91/496.

До края на 2001 г. ще бъде приета Наредба за граничен ветеринарен контрол
при  внос  на  хранителни  продукти  от  животински  произход,  която  въвежда
Директива 97/78.

Пълното прилагане на Наредбите ще бъде постигнато до 2006г.

Граничният  ветеринарен  контрол  се  осъществява  от  гранични  инспекционни
ветеринарни  пунктове  (ГИВП),  разположени  на  гранични  контролно-
пропускателни пунктове (ГКПП). ГИВП влизат в състава на граничните инспекции
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за  ветеринарномедицински  контрол  и  карантина  (ГИВКК)  при  съответната
регионална ветеринарномедицинска служба.

Статутът на ГИВП е уреден със заповед на Министъра на земеделието и горите
от 27.01.1999г. Със заповедта се определят:

• 10 дългосрочни ГИВП, разположени на външната  граница на Европейския
съюз след присъединяването на Р. България към Общността. 

• 12 средносрочни ГИВП, разположени на границите между Р. България като
асоцииран член към ЕС и други асоциирани страни. Ветеринарният контрол
при внос, износ и транзит обхваща проверка на документацията и проверка за
идентичност. Пунктовете ще преустановят своята дейност след приемането
на асоциираните членки за страни - членки на ЕС.

• 15  краткосрочни  ГИВП,  разположени  на  летище  Пловдив,  летище  Г.
Оряховица  и  на  границата  между  Р.  България  и  страни-членки.
Ветеринарният  контрол  при  внос,  износ  и  транзит  обхваща  проверка  на
документацията  и  проверка  за  идентичност.  Пунктовете  ще  преустановят
своята дейност след приемането на Р. България за страна-членка на ЕС.

• 7 други ГИВП, разположени на границите на Р. България с Турция, Македония
и СР Югославия.  До приемането  на  Р.  България  за  страна-членка  на ЕС
ветеринарният  контрол  при  внос,  износ  и  транзит  обхваща  проверка  на
документацията и проверка за идентичност. След приемането на Р. България
за член на ЕС през тези пунктове няма да се допуска внос и транзит, но ще се
поддържа превантивен ветеринарен контрол.

Контролът се осъществява при вноса, износа и транзита на животни, суровини и
продукти  от  животински  произход,  фуражи,  фуражни  добавки  и
ветеринарномедицински препарати, както и върху транспортните средства, които
ги превозват.

Граничният  ветеринарномедицински  контрол  обхваща  проверки  на
документацията,  проверка  за  идентичност,  физическа  проверка,  преглед  на
животните, лабораторни изследвания, провеждане на карантина и извършване
на дезинфекция. Условията и редът на провеждане на ветеринарномедицинския
контрол се уреждат с наредби на министъра на земеделието и горите. Вносът се
допуска след получаване на разрешително от НВМС, при условие, че пратката е
придружена от ветеринарен сертификат и отговаря на ветеринарномедицинските
изисквания.

Когато съществува опасност за здравето на хората и животните, съгласно ЗВМД,
министърът на земеделието и горите по предложение на НВМС има право да
забрани вноса, износа и транзита на животни, суровини и продукти от животински
произход,  адитиви,  фуражи  и  фуражни  добавки,  ветеринарномедицински
препарати и на транспортни средства.

В съответствие със стратегията за развитие на НВМС, през 2006 година ще се
въведат в експлоатация гранични инспекционни ветеринарни пунктове.
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МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

България  е  сключила  двустранни  споразумения  за  сътрудничество  във
ветеринарната  област  (конвенции)  между  правителствата  на  71.  НВМС  е
сключила споразумения за сътрудничество (меморандуми за разбирателство) с
ветеринарните служби на Австралия, Франция, Италия, Македония и Мексико.

ФИТОСАНИТАРНИ ВЪПРОСИ

СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

В Република България организираното семепроизводство се извършва на площи
около 55 000 ха /суперелитни, елитни и сертифицирани семена/ и на около 20
000 - 30 000 ха за контролирано семепроизводство /извън схема/ от фермерите
за собствени нужди. От тях се произвеждат общо около 330 000 тона семена /от
всички култури/, които са достатъчни за засяване на по-голямата част от 3 000
000 ха годишно засявани площи.

Република България използва генерационна схема за семепроизводство, която
се прилага във всички страни от Централна и Източна Европа: 

Българско наименование ОЕCD еквивалент
Семена на селекционера Родителски материал
Суперелит Предбазов
Елит Базов
Iво размножение Сертифицирани семена I генерация
ІІро размножение Сертифицирани семена ІІ генерация
Масов посев Семена, заделени от фермера*

*не е ОЕCD термин

България  успешно  продължава  да  поддържа  организирана  система  за
семепроизводство. Голяма част от семепроизводството е в големи земеделски
стопанства  върху частна  земя  или в  по-малки земеделски кооперации,  които
продължават традициите в семепроизводството и го правят доходна дейност.

Основно  търговията  със  семена  е  организирана  на  частен  принцип  като
държавата изпълнява само контролни функции.

Република България  е  член  на  международните  организации  ISTA  и  UPOV.
Правилата на международната организация ISTA се прилагат от акредитирана за
България  лаборатория,  която  е  поделение  Изпълнителната  агенция  по
сортоизпитване,  апробация и семеконтрол (ИАСАС). До 1993 г.  страната ни е
била асоцииран член на OECD чрез включване в сертификационните схеми за
житни и фуражни култури, царевица и цвекло.

Сертификацията на посадъчния материал се извършва съгласно действащите
национални правила – отраслови нормали и Български държавни стандарти.

През 1999/2000 г. от ИАСАС се наблюдават 118 бр. производители на посадъчен
материал, от които 88 бр. за производство на овощен посадъчен материал и 30
бр. на лозов посадъчен материал.

През 2000г. са облагородени: 960143 бр. овощни подложки, 4797709 бр. лозов
посадъчен материал и 343375 бр лозички са превкоренени.
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В България на настоящия етап се произвежда само стандартен овощен и лозов
посадъчен материал. Започна процес на изграждане на Национална система за
производство  на  сертифициран  посадъчен  материал  в  съответствие  със
стандартите  на  ЕС  с  помощта  на  българско-германски  проект  FAMAD
–“Насърчаване на лозарството и овощарството в България и на земеделието в
планински район – гр. Ловеч.”  В МЗГ е изградена е специална работна група,
която работи в сътрудничество с немските специалисти.

В Република България контролът на посевния и посадъчен материал е държавен
и се  осъществява  от  Изпълнителна  агенция по сортоизпитване,  апробация и
семеконтрол (ИАСАС), Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) и
Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия. 

Главна дирекция по сортоизпитване към ИАСАС, чрез своите 11 териториални
звена  извършва  признаването  и  вписването  на  сортовете  растения  в
официалната  сортова  листа съгласно  изискванията  на Закона  за  посевния и
посадъчния материал (ДВ 86/20.10.2000).

Главна  дирекция по  апробация  и  семеконтрол  /ГДАС/  към ИАСАС извършва
сертифициране и контрол при производство и търговия на посевен и посадъчен
материал  чрез  24  териториални  звена.  Сертификацията  на  семената  се
осъществява при спазване методите и схемите на OECD и правилата на ISTA.
Сертификацията включва следните дейности:

• Полска инспекция /апробация/ на всички семепроизводни посеви. Извършва
се  от  специалистите   на  териториалните  звена  на  ГДАС.  Апробация  на
семенните участъци, семената от които се използват за собствени нужди, се
осъществява от агрономите на семепроизводителите.

• Лабораторен анализ с цел установяване на посевните качества на семената.
В  ЦСС(Централна  Семеконтролна  Станция)  –София  се  анализират
суперелитни,  елитни  семена,  семена  от  етерично-маслени,  медицински,
цветни  и  овощни  видове,  самоопрашени  линии  царевица,  линии  на
хибридите, семената от внос и за износ. Тук се извършват и други тестове за
определяне  на  жизненост.  Осъществяват  се  и  лабораторни  тестове  за
определяне  на  автентичност  и  сортова  чистота  –  електрофореза  и  тест
“Mildew” за хибриден слънчоглед българска селекция.

В  лабораториите  на  териториалните  звена  на  ГДАС  се  анализират
сертифицираните семена I и II генерация и семената за собствени нужди. 

В  териториалните  звена  на  ГДАС  се  осъществява  окачествяването  на
посадъчния материал.

• Грунтов  /пост/  контрол –  осъществява  се  за всички суперелитни и елитни
семена, линиите и хибридите, семената от внос и за износ и избирателно за
30% от сертифицираните семена от I и II генерация.

Вземането  на  проби  се  извършва  от  официалния  контролен  орган  от
специалистите на териториалните звена за всички генерации, с изключение на
семената  за  собствени  нужди,  където  те  се  вземат  от  агрономите  на
семепроизводителите.
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През 1998г. ГДАС е извършила апробация на общо 40 263 ха, засети с полски
култури и 1 018 ха със зеленчукови култури, а през 1999г. проконтролираната
площ е общо 39 000 ха за полските култури и 790 ха за зеленчуковите култури.

Законът  за  посевния  и  посадъчния  материал  /ДВ  86/2000/  дава  възможност
официалният контролен орган да започне да делегира права на специалисти от
частния  сектор при  контрола  на  посевния  и  посадъчния  материал.  Това  ще
зависи от темпа на приватизация в отрасъла, скоростта, с която техническият
персонал в частните структури ще бъде обучен, за да извършва дейностите по
контрола. 

Изпълнителната агенция по лозата и виното сертифицира произведения лозов
посадъчен материал при спазване на приетите методи и схеми и  контролира
качеството  на  лозовия посадъчен  материал,  който  се  произвежда,  заготвя  и
разпространява  в  страната  и  който  се  внася  и  изнася.  ИАЛВ  контролира
физическите  и  юридическите  лица,  които  осъществяват  полски  инспекции  и
окачествяване на лозов посадъчен материал.

В  изпълнение  на  поетите  от  страната  ни  задължения  по  въвеждане  на
законодателството  на  ЕС,  регулиращо  вътрешния  пазар,  в  българското
законодателство беше приет Закон за посевния и посадъчния материал, който
беше обнародван в ДВ бр.86 от 20 октомври 2000 г. Този Закон е разработен в
съответствие със следните  директиви: Директива 66/400 за търговия със семена
от  цвекло;  Директива  66/401  за  търговия  със  семена  от  фуражни  култури;
Директива 66/402 за търговия със семена от зърнени култури; Директива 66/403
за търговия с картофи за посев;  Директива 69/208 за търговия със семена от
маслодайни  и  влакнодайни  култури;  Директива  70/457  за  общия  каталог  на
сортовете селскостопански растителни видове; Директива 70/458 за търговия със
зеленчукови семена;  Директива 68/193 за търговия с материал за вегетативно
размножаване на лози; Директива 98/56 за търговия с размножителен материал
от декоративни растения и с декоративни растения; Директива 92/33 за търговия
с размножителен и посадъчен материал от зеленчуци с изключение на семена;
Директива 92/34 за търговия с размножителен материал от овощни растения и с
овощни растения, предназначени за производство на плодове и Директива 93/62
за  изпълнение  на  мерките  по  надзора  и  контрола  на  доставчиците  и
организациите по силата на  Директива 92/33 за търговия с размножителен  и
посадъчен материал от зеленчуци с изключение на семена.

Законът  за  посевния  и  посадъчния  материал  предвижда издаването  на  пет
Наредби. Наредба №10 за официалната сортова листа беше обнародвана в ДВ
бр. 30/2001г.  В наредбата са транспонирани разпоредбите на Директива 70/457
за  общия  каталог  на  сортовете  селскостопански  растителни  видове  и  на
Регламент 930/2000 от 4 май 2000, който установява правила по отношение на
наименованията  на  сортовете  полски  и  зеленчукови  видове.  Въведени  са  и
нормите от Директива 70/458 за търговия със зеленчукови семена, свързани с
официалната сортова листа.

Предстои изготвянето  на  другите четири Наредби към Закона  за  посевния и
посадъчния материал:

• Наредба  за  регистрация  на  производители,  заготвители  и  търговци  на
посевен и посадъчен материал - до края на 2001;
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• Наредба  за  организацията  на  сортоподдържането,  производството,
заготовката и търговията с посевен и посадъчен материал – до края на 2001
г.;

• Наредба за етикетиране и опаковане на посевен и посадъчен материал – до
края на март 2002 г.;

• Наредба за оправомощаване на физически лица - експерти за извършване на
полска инспекция на посевите и насажденията от земеделски растения – до
края на март 2002 г.

През 1996 г. бе приет Закон за закрила на новите сортове растения и породи
животни, който влезе в сила от 04.01.1997 г. Законът е подготвен изцяло в
съответствие с Конвенцията на UPOV със съдействието на експерти от тази
международна организация.

Република България  е  член  на  UPOV от  април 1998  г.  Република България
предоставя  правна  закрила  на  сортове  от  следните  култури:  пшеница,
ечемик, слънчоглед, фасул, леща, тютюн, люцерна, лоза, памук, пипер, зеле,
грах, захарно цвекло, фъстъци, карамфил, царевица, роза и ягода.

България ще прилага Регламент 2100/94 относно системата на Общността за
закрила на сортовете растения след присъединяването й към ЕС.

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Понастоящем  в  България  има  85  фуражни  завода.  Производството  на
комбинирани фуражи е както следва:  1 505 хил.т.  през 1995г.;  938 хил.т. през
1996 г.; 604 хил.т. през 1997 г.; 740 хил.т. през 1998 г.; 710 хил.т. през 1999г. От
общо произведените 710 хил.т. през 1999г., 56% са за свине, 38% са за птици,
5,6% са за преживни и 0,4% са за други животни.

По отношение капацитета на предприятията:

• 35 броя са с годишен капацитет над 50 хил.тона; 

• 45 броя са с капацитет под 50 хил.тона;

• Останалите са с капацитет до 10 хил. тона.

Законът за фуражите (ДВ бр.  82/17.9.1999г.) е в съответствие с европейското
законодателство в областта на храненето на животните и създава законовата
рамка  за  въвеждане  в  българското  законодателство  на  актовете  на
Европейския Съюз. Той въвежда частично следните директиви: 70/524; 74/63;
79/373; 82/47; 82/475; 83/228; 91/357; 91/516; 93/74; 94/39; 94/381; 95/40; 95/53;
95/69;  96/25;  96/51;  97/8.  Законът  за  фуражите  урежда  условията  за
производство,  разпространение в страната,  вноса,  износа и употребата на
продуктите и веществата, предназначени за храна на животните и контрола
върху  тях.  С  него  се  определят  официалните органи,  които  регулират  и
контролират продуктите и веществата, предназначени за храна на животните.

Въз основа на Закона за фуражите до момента се издадени следните наредби:
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• Наредба  No  24  за  условията  и  реда  за  одобряване  и  регистрация  на
производители и търговци на храни за животни (ДВ бр.106/3.12.1999г.); 

• Наредба No 4 за обръщение на фуражните суровини (ДВ бр. 11/ 6.02.2001г.);

• Наредба No 3 за фуражните добавки (ДВ бр.8 от 26.01.2001г.). 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ХРАНИ ЗА

ЖИВОТНИТЕ

Закона  за  фуражите,  в  съответствие  с  Директива  на  ЕС  95/69  предвижда
регистрация и одобряване на физическите и юридически лица,  произвеждащи
и/или  търгуващи  с  продуктите  или  веществата,  предназначени  за  храна  за
животните. В изпълнение на закона беше приета и Наредба № 24 за условията и
реда за одобряване и регистрация на производители и търговци на храни за
животни, с която бе въведена изцяло Директива на ЕС 95/69. Главна дирекция за
контрол на фуражите в Националната Служба по Зърното към Министерство на
земеделието и горите контролира спазването на изискванията на тази наредба
от одобрените и регистрираните производители и търговци на храни за животни.
До края на 2001г. ще се изготви регистъра на производители и търговци на храни
за животни. 

ОФИЦИАЛНИ ИНСПЕКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА

АНАЛИЗ

До края  на  2001г.  е  предвидено  приемането  на  Наредба за  контрола  върху
продуктите  предназначени  за  хранене  на  животните.  С  нея  се  уреждат
принципите на управление и организация на официалните инспекции в областта
на  хранене  на  животните  съгласно  изискванията  на  Директива  95/53.
Директивата е въведена изцяло и органите на които е възложен контрола върху
храните  за  животни  –  ГДКФ на  НСЗ и  НВМС разполагат  с  административен
капацитет за прилагане на всички нейни изисквания.

Въвеждането на директивите, отнасящи се до методите за анализ и вземането
на проби при официалния контрол върху храните за животни – Директиви 71/250,
71/393,  72/199 (попр.  с  Директива  93/28),  73/46, 74/203,  75/84,  76/371,  76/372,
78/633, 81/715, 84/425, 93/70, 93/117 ще се извърши с Наредба за методите за
анализ при официалния контрол върху храните за животни, в срок до края на
2002г. Прилагането на тази наредба ще започне през 2004г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА ФУРАЖНИТЕ СУРОВИНИ И ПРОДУКТИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Приета  е  Наредба  No  4  за  обръщение  на  фуражните  суровини  (ДВ  бр.11/
6.02.2001г.). С нея се въвеждат изцяло изискванията на Директива 96/25 относно
обръщението  на  фуражните  суровини  и  Директива  82/471,  относно  някои
фуражни суровини, произведени по специални технологии и използвани за храна
на животните. Тази наредба урежда обръщението на фуражните суровини на
територията на страната, независимо от това дали са от местно производство
или от внос.  С нея се цели да се осигури пускането в  обръщение на такива
фуражни суровини, които да притежават необходимата хранителна стойност, не
оказват  вредно  въздействие  върху  здравето  на  животните  и  хората  и  не
замърсяват  околната среда.  При въвеждането на приложенията на Директива
96/25 са взети предвид и промените направени с Директива 98/67. Прилагането
на тази наредба ще започне до края на 2001г.
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КОНТРОЛ ВЪРХУ ДОБАВКИТЕ В ХРАНИТЕ ЗА ЖИВОТНИ

Приета е Наредба No 3 за фуражните добавки (ДВ бр.8 от 26.01.2001г.). С нея се
въвежда  в  българското  законодателство  Директива  70/524,  изменена  с
Директива 96/51. Наредбата урежда условията за разрешаване и използване на
фуражните  добавки  към  храните  за  животни.  При изготвянето  на  списък  на
разрешените  добавки  към  наредбата  бяха  изцяло  въведени  Регламенти
639/1999,  866/1999,  1411/1999,  1245/1999,  1594/1999,  1636/1999,  2293/1999,
2430/1999,  2439/1999,  2562/1999,  2690/1999,  654/2000.  Прилагането  на  тази
наредба ще започне до края на 2001г.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА С КОМБИНИРАНИТЕ ФУРАЖИ

Въз основа  на Директива  79/373 ще бъде разработена  и приета Наредба за
търговия с комбинираните фуражи. Срокът за приемане на наредбата е до края
на 2001г. Прилагането на тази наредба ще започне от 2002г.

КОНТРОЛ НА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

Въз основа на Директива 93/74 ще бъде разработена и приета Наредба за храни
за животни предназначени за специални хранителни цели. Наредбата ще бъде
приета до края на 2002г. Прилагането й ще започне от 2004г.

КОНТРОЛ НА НЕЖЕЛАНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ ПРИ ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

Въз  основа  на  Директива  74/63  ще  бъде разработена  и  приета  Наредба  за
нежеланите вещества и продукти при хранене на животните. Срокът за приемане
на наредбата е до края на 2003г. Прилагането на тази наредба ще започне от
2005г.

Република  България  е  в  процес  на  цялостно  изграждане  и  укрепване  на
необходимите  административни  структури  за  ефективно  прилагане  на
европейското законодателство в областта на храненето на животните.

На  12.12.2000г.  беше приет Закон  за  изменение  и допълнение на Закона  за
фуражите  (Д.В.бр.101  от  12.12.2000г)  който  урежда  създаването  на  Главна
дирекция за контрол на фуражите към Националната служба по зърното. Главна
дирекция за контрол на фуражите (ГДКФ) ще упражнява контрол върху условията
на производството, съхранението, търговията, вносът, износът и употребата на
продукти и вещества,  предназначени за хранене  на животните.  Дейността на
ГДКФ, определена от Закона за фуражите и подзаконовите нормативни актове,
включва: 

• регистрация, одобряване и водене на регистър на производители и търговци;

• контрол на изискванията за обръщението на фуражните суровини;

• вписване на добавки и изготвянето на досиетата им;

• контрол на предлаганите на пазара добавки от групите на антиоксиданти;
ароматни  и  подобряващи  апетита  вещества;  слепващи,  течливи  и
коагулиращи вещества; емулгатори, стабилизатори, втвърдители и желиращи
средства;  багрилни  вещества,  включително  пигменти;  регулатори  на
киселинността и микроелементи;
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• контрол на изискванията за търговия с комбинирани фуражи;

• контрол на съответствието и пълноценността  на фуражите със специално
предназначение;

• разработване  и  хармонизиране  на  нормативните  актове  действащи  в
областта на храненето на животните;

• контрол върху спазването на нормативните актове в областта на храненето
на животните.

Лабораторията за контрол на фуражите в гр.София е на пряко подчинение на
директора на НСЗ и има и арбитражни функции. Извършват се: 

• анализ  на  фуражните  суровини,  добавките,  комбинираните  фуражи,
премиксите и др.;

• арбитраж при решаване на спорове във връзка с качеството;

• анализ на вещества, представляващи опасност за здравето на животните и
хората.

Традиционно в България част от контрола върху храните за животни, уреден в
актовете на ЕС, се осъществява от Националната Ветеринарномедицинска
Служба.  С  наредбата  за  контрола  върху  продуктите  предназначени  за
хранене на животните на НВМС се възлага контрол върху:

• добавки  от  групите  на:  антибиотици;  добавки  за  предотвратяване  на
хистонози и кокцидиози; консерванти; витамини, провитамини и вещества с
аналогично действие, химически дефинирани; ензими и микроорганизми;

• спазването  на  максимално  допустимите  нива  на  нежелани  вещества  и
субстанции във фуражите;

• безвредността на комбинираните фуражи;

• безвредността на фуражите със специално предназначение;

• спазването на нормативните актове в областта на храненето на животните;

РАСТИТЕЛНО ЗАДРАВЕ (ВРЕДНИ ОРГАНИЗМИ)

Закона за защита на растенията (ДВ 91/10.10.1997) изгражда правната рамка в
областта на защитата на растенията в  България.  Законът урежда статута на
Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА),
която е отговорна за прилагането на фитосанитарния контрол в България. 

ЗЗР включва основни правила за защита срещу въвеждане и разпространение
на вредители и отразява основни принципи залегнали в Директива 2000/29. В
закона е заложено изискването за регистрация на производители и вносители на
растения и растителни продукти, съгласно Директива 92/90.
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Системата за фитосанитарен контрол в България е уредена в Наредба №1 от
27.05.1998г.  за  фитосанитарен  контрол  (ДВ  бр.82  от  17.07.1998г.).  С  тази
наредба се въвеждат нормите на Директиви 2000/29, 92/90 и 92/105. От януари
2000  година се  въведе  в  употреба  фитосанитарният  паспорт,  а  така също и
регистър на производители и вносители на растения и растителни продукти.

През 1997г. беше приета Наредба № 6 за ограничаване разпространението и
борба  с  картофените  цистообразуващи  нематоди  (Globodera  rostochiensis  и
Globodera  pallida)  (ДВ  бр.  43  от  30.05.1997г.).  С  нея  изцяло  се  въвежда  в
българското законодателство Директива 69/465.

В  България  действува  Наредба  №  5  от  27.02.1996  г.  за  ограничаване
разпространението на болестта огнен пригор по овощните култури с причинител
бактерията  Erwinia  amylovora.  С  този  нормативен  акт  в  българското
законодателство се въвеждат норми от Директиви 92/70 и 92/76.

Наредба № 11 от 2001 г. за борба с кафявото гниене по картофите причинявано
от  бактерията  Ralstonia  solanacearum  (Smith)  Yabuuchi  et  al., (ДВ  бр.40  от
20.04.2001г.) транспонира изцяло разпоредбите на Директива 98/57.

До края на 2001 г. ще бъдат изготвени и приети следните наредби, въвеждащи
съответните директиви на ЕС:

• Наредба  за  борба  срещу  рака  по  картофите  причиняван  от  гъбата
Synchytrium endobioticum Schilb., транспонираща  разпоредбите на Директива
69/464.

• Наредба за борба с пръстеновидното гниене по картофите причинявано от
бактерията  Clavibacter  michiganensis(Smith)  Davis  et  al.  ssp.  sepedonicus
(Spieckermann  et  Kotthoff)  Davis  et  al.,  транспонираща  разпоредбите  на
Директива 93/85.

• Наредба  за  борба  срещу  листозавивачките  при  карамфила,  въвеждаща
разпоредбите на Директива 74/647.

До края на 2002 г. ще бъдат изготвени и приети следните нормативни актове:

• Приложение  към  Наредба  №1  за  фитосанитарен  контрол,  определяща
минималните  условия  за  извършване  на  фитосанитарен  контрол  на
граничните контролно пропускателни пунктове, транспонираща разпоредбите
на Директива 98/22. 

• Наредба  определяща   правилата  при  извършване  на  проучване  и
наблюдения за  определяне  на  защитени зони в  страната,  транспонираща
разпоредбите на Директива 92/70. 

• Изменение и допълнение на Наредба №1 за фитосанитарен контрол с което
се  установява  процедура  за  нотификация  при  залавяне  на  пратка  или
вредител,  представляващ  фитосанитарна  опасност  транспонираща
разпоредбите на Директива 94/3. 

До края на 2004 г. ще бъдат изготвени и приети следните наредби и инструкции:
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• Наредба установяваща условията за въвеждане или  движение в страната на
вредители, растения, растителни и други продукти, изброени в приложения от
1-5 на Наредба №1 за фитосанитарен контрол,  за научноизследователски
цели и селекция, транспонираща разпоредбите на Директива 95/44.

• Изменение  и  допълнение  на  приложения  от  1-5  на  Наредба  №  1  за
фитосанитарен контрол, с цел пълното им хармонизиране със съответните
анекси на Директива 2000/29.

• Наредба за правилата относно транспортиране и етикетиране на растения и
растителни  продукти  в  защитени  зони,  транспонираща  разпоредбите  на
Директива 93/51.

СЪЩЕСТВУВАЩ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

Фитосанитарният  контрол  в  Република  България  е  част  от  функциите  на
Националната  служба  за  растителна  защита,  карантина  и  агрохимия  и  тя
разполага с необходимите структури за инспекция и контрол. В организационно
отношение те се състоят от:

• Сектор  по  фитосанитарен  контрол  и  международни  връзки  в  Централно
управление на НСРЗКА;

• Централна лаборатория по карантина на растенията в гр. София;

• Отдели по фитосанитарен контрол в 15-те Регионални служби за растителна
защита, карантина и агрохимия(РСРЗКА), към които са и фитосанитарните
гранични контролно-пропускателни  пунктове.

Секторът  по  фитосанитарен  контрол  в  Централно  управление  на  НСРЗКА,
провежда  националната  политика  в  тази  област;  изготвя  и  участва  в
изготвянето на нормативни актове и хармонизацията на законодателството с
това  на  Европейския  съюз;  организира  и  контролира  работата  на
фитосанитарния контрол в страната.

Централната  лаборатория  по  карантина  на  растенията;  извършва
фитосанитарна лабораторна  експертиза,  диагностика  и  идентификация на
вредители; методически ръководи и участва в мониторинга на карантинните
вредители   и  анализа  на  фитосанитарния  риск;  информира  и  обучава
инспекторите в диагностиката и идентификацията на вредителите.

Отделите по фитосанитарен контрол в регионалните служби осъществяват:

• фитосанитарна инспекция на растения и растителни продукти при внос на
граничните контролно-пропускателни пунктове и до местопредназначението;

• контрол  върху  производството  на  растения  и  растителни  продукти,
наблюдения  на  терена  и  провеждане  на   мероприятия  за  ограничаване
разпространението на карантинни вредители;

• инспекции на стоки предназначени за износ, движение в страната и издаване
на фитосанитарни сертификати и паспорти.
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КОНТРОЛ ПО ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ:

Гранични  инспекции  се  провеждат  на  15  шосейни,  5  влакови,  13  водни  и  4
въздушни гранични пункта (София, Пловдив, Варна и Бургас). С изпълнението на
два проекта ще бъдат оборудвани според изискванията на ЕС следните гранични
пунктове 

• Пристанища на Черно море - Бургас, Варна/пристанище и ферибот/.

• С Република Турция - Капитан Андреево/шосе/.

• С Република Македония – Златарево и Гюешево /всички на шосе/.

• С Югославия - Калотина, Връшка чука и Брегово на шосе и Драгоман на ж.п.
линия.

• С Република Румъния и по река Дунав – Видин и Русе 

• Аерогари - София. 

Граничните  фитосанитарни  инспекции  при  вноса  се  извършват  основно  на
граничните пунктове и включват:

• проверка на документите;

• идентификация на стоката;

• установяване на фитосанитарното състояние на растенията и растителните
продукти.

При внос на посевен и посадъчен материал, едновременно  с инспекцията се
вземат и проби за лабораторна експертиза в Централната лаборатория по
карантина на растенията. Такива стоки се допускат под карантина  до крайния
получател,  който  е  длъжен  да  ги  съхрани  докато  получи  разрешение  за
ползването им по предназначение.

При транзитиране през територията на страната на растения, растителни и други
продукти  носещи  фитосанитарен  риск,  инспекторите  проверяват  дали
пратките  са  опаковани  така,  че  да  изключват  възможността  от
разпространение  на  вредители.  Правилно  опакованите  пратки  не  се
инспектират, а в случаите когато не отговарят на тези условия се инспектират
както при внос.

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС

НСРЗКА  ще  предприеме  необходимите  мерки  за  подобряване  на
административния капацитет в следните направления:

• Подобряване на материалната база необходима за ефективно прилагане на
хармонизираното  законодателство  –  допълнително  оборудване  на
лаборатории,  инструменти  и  пособия  за  вземане  на  проби  и  тяхното
транспортиране, транспортни средства, софтуер и офис техника – до 2005г.;
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• Обучение на персонала за прилагане на приетото законодателство – до 2005
г.;

• Обезпечаване на допълнителен персонал, където е необходимо – до 2005 г.

Република  България  декларира  своето  желание  да  бъде  призната  за
защитена зона по отношение на следните вредители (Директива 77/93): 

Приложение 1 Част Б

А. Насекоми, акари и нематоди от всички стадии от тяхното развитие:

Bemisia tabaci Genn.( Europopean populations )

Globodera palida  ( Stone ) Behrens

Приложение 2 Част Б

А. Насекоми, акари и нематоди от всички стадии от тяхното развитие:

Anthonomus grandis ( Boh. )

Ceratitis capitata Wied.

Pectinophora gossypiella Saund. 

Б. Бактерии:

Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfaciens ( Hedges ) Collins and Jones

Erwinia amylovora ( Burr.) Winsl. et al.

Erwinia stewrtii ( Smith ) Dye.

Xanthomonas campestris pv.corylina( Miller, Bollen, Simmous) Dye

Xanthomonas populi ( Ride)

В. Гъби:

Glomerella gossypii ( Edgerton )

Hypoxylon mamatum ( Wahl.) Miller

АРГУМЕНТАЦИЯ

До  2004  г.  Република  България  ще  предостави  необходимите  данни  от
провеждания фиотсанитарен мониторинг, според критериите за Защитена зона,
определени в чл.2 на Директива 2000/29.
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РАСТИТЕЛНО  ЗДРАВЕ  –  ПРОДУКТИ  ЗА  РАСТИТЕЛНА  ЗАЩИТА  И
ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Законът  за  защита  на  растенията  (ДВ  бр.91.  от  10.10.1997г.)  е  основен
нормативен  акт в  областта на растителната защита в  Република България и
дава  обща  правна  уредба  на  продуктите  за  растителна  защита.  Законът
препраща към наредби, които да уредят детайлно техния режим. Той урежда
прилагането на единна национална политика по отношение на продуктите за
растителна защита, въвежда разрешителен режим за тяхното изпитване, внос,
производство,  търговия и контрол на употреба, съхранение и унищожаване,  с
цел  опазване  здравето  на  хората,  животните  и  околната  среда.  Принципите
заложени в закона са в съответствие с Директива 91/414.

Министърът на земеделието и горите организира, ръководи, провежда, възлага
на  други  лица  и  контролира  биологичното  изпитване  и  регистрацията  на
продуктите за растителна защита.

НСРЗКА води специален регистър за продуктите за растителна защита. Всяка
промяна в химичния, биологичния и физичния състав, както и всяко разширение
в предназначението на даден продукт за растителна защита от производителите
се довежда до знанието на НСРЗКА,  която предлага  на  министъра да вземе
решение  по  депозираната  нова  молба  за  регистрация  и  пререгистрация  на
препарата.

Продуктите  за  растителна  защита,  подлежат  на  контрол  от  НСРЗКА  на
граничните контролно-пропускателни пунктове и митнически бюра, в  заводите
производители и цехове за разфасовка и в  търговската мрежа в страната по
отношение на формулация, опаковка, етикети на български език с упътване за
използване, транспорт, съхранение и унищожаване при изтекъл срок на годност.

До края на 2001г. ще бъдат приети следните нормативни актове:

• Изменение и допълнение на Закона за защита на растенията – ще въведе
основни разпоредби на Директиви  91/414  и 79/117. Във връзка с Директива
79/117  -  съществуващият  списък  на  забранените  активни  вещества  в
България  съдържа  повече  активни  вещества  от  тези  забранени  в  ЕС.
Република България не предявява искане за запазване на своя списък и ще
приеме списъкът от активни вещества, забранени за използване в ЕС.

• Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита и феромони - ще
въведе цялостно Директиви 91/414, 94/43 и Регламент 3600/92;

• Наредба  за  изпитване  на  продукти  за  растителна  защита  -  ще  въведе
цялостно Директиви 94/43 и 93/71.

Процесът  на  регистрация на  продуктите  за  растителна  защита в  Република
България се осъществява от отдел “Биологично изпитване и регистрация на
фитофармацевтични  препарати”  в   НСРЗКА.  Той  ръководи  биологичното
изпитване  за  ефикасност  и  организира  биологичната  регистрация  на
продуктите  за  растителна  защита  по  силата  на  Закон  за  защита  на
растенията  и  Наредба  за  биологично  изпитване  и  регистрация  на
фитофармацевтични препарати и микроторове (ДВ 16/09.02.1996).
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За внос на продукти за растителна защита се изисква санитарно разрешително,
издадено  от  МЗ въз  основа  на  Наредба  № 27 за  вноса  на  стоки  имащи
значение  за  здравето  на  населението  (ДВ бр.  75  от  1995  год.)  и  етикет
издаден от МЗГ, съобразно с изискванията на Наредба № 3

Разрешените  за  употреба  активни  вещества  в  Република  България  се
публикуват  ежегодно  в  “Списък  на  разрешените  за  употреба  в  Република
България фитофармацевтични препарати и торове”.  Той се издава от МЗГ
след съгласуване с МЗ. В него се включват всички продукти за растителна
защита, които  са  регистрирани  по  Закона  за  защита  на  растенията.  Тази
регистрация важи за 7 години.

В България регистрацията на продуктите за растителна защита и изпитване за
ефикасност е организирана както следва:

• Отдел в  НСРЗКА за  биологично  изпитване  и  регистрация на  продукти  за
защита на растенията - ръководи изпитването и организира регистрацията на
продуктите за растителна защита. 

• 13  (тринадесет)  Регионални  служби  за  растителна  защита,  карантина  и
агрохимия -  извършват  тестването  на  продукти  за  растителна  защита  за
ефикасност по съответните национални методики.

• Междуведомствена  експертна  комисия  към  МЗГ  -  извършва  биологичната
регистрация на  продуктите  за  растителна  защита и  съставя  протокол  въз
основа  на  който  се  издава  контролно  свидетелство  за  биологична
регистрация на продукта за ефикасност.

• Експертната  токсикологична  комисия  в  Национален  Център  по  Хигиена,
Медицинска  екология  и  Хранене(НЦХМЕХ)  към  МЗ  -  дава  оценка  на
продуктите  за  растителна  защита  относно:  въздействието  им  върху
природата  и  предпазване  от  замърсяването  на  подпочвените  води;
екотоксични параметри и определяне на допустими граници за въздействие
върху  околните  организми;  токсикологичните  параметри  и  определяне  на
допустими  граници  за  въздействие  върху  работници,  оператори  и
консуматори (риска за хората и околната среда).  Тази оценка се прави от
научни работници, в съответствие с експертна инструкция от МЗ, изискваща
пълни данни от производителите на продуктите за растителна защита. Въз
основа на взетото решение от експертната токсикологична комисия се издава
експертна оценка за риска за здравето на работещите, потребителите и за
околната среда.

Приетото законодателство, хармонизирано със съответните разпоредби на ЕС
ще доведе до промени в административните структури.

• До края на 2001 г. изграждане и техническо оборудване на 3, а до края на
2005 г.  на още 3 експериментални станции по изпитване за ефикасност и
остатъчни  количества  на  продукти  за  растителна  защита.  Въвеждане  на
принципите  на  Добрата  Експериментална  Практика  (ДЕП)  в  изградените
станции и обучение на специалисти.

• В областта на регистрацията на продуктите за растителна защита, до края на
2002  г.  се  предвижда  създаването  към  МЗГ  на  Съвет  по  продуктите  за
растителна защита, като консултативно звено по въпросите на продуктите за
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растителна  защита,  феромоните и  активните  вещества,  за  предлагане  на
пазара и употреба. В Съвета по продуктите за растителна защита участват
представители на МЗГ,  МЗ и МОСВ. Съвета по продуктите за растителна
защита,  въз  основа  на  данните  от  проведени  биологични  изпитвания  за
ефикасност,  остатъчни количества  от пестициди и екотоксикологичното им
действие прави предложение, за разрешаване от Министъра на земеделието
и горите за предлагане на пазара и употребата на продуктите за растителна
защита 

• Оптимизиране броя на служителите по изискванията на ДЕП – до края на
2005 г..

ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ

Законът за защита на растенията е основният нормативен акт регламентиращ
дейностите  свързани с  растителната   защита,  регистрацията,  търговията  и
контрола на продуктите за растителна защита.

Наредба  № 5 на  МЗ за  хигиенните норми за  ПДК от  химични  и  биологични
замърсители  в  хранителни  продукти  (ДВ  39/15.05.1984)  е  в  частично
съответствие с Регламент 194/97.

Република България ще въведе рамковото законодателство в тази област до
края на 2001 г., а до края на 2003 година ще се постигне пълно хармонизиране
със законодателството на Европейския съюз, както следва:

• Директива 91/414, относно допускането на пазара на продукти за растителна
защита

Пълното  транспонирането  на  основната  Директива  91/414,  измененията  и
допълненията към нея, както и работните документи ще стане със следните
нормативни актове:

• Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията - до
края на 2001 година

• Наредба  за  разрешение  на  продукти  за  растителна  защита  и  феромони.
Наредбата ще бъде приета с Постановление на Министерския съвет до края
на 2001 година.

Допълненията на  закона  и  наредбата ще уредят  контрола  при  търговията  и
употребата на продуктите за растителна защита, както и контрола за тяхното
съответствие с декларираните химични и физични свойства.

• Наредба за биологично изпитване на продуктите за растителна защита за
ефикасност и остатъчни количества – до края на 2001 година

Допълненията  на  закона  и  тази  наредба  ще  регламентират  извеждането  на
полеви опити за остатъци от пестициди, като резултатите от тези опити ще
определят  съвместимостта  между  земеделските  практики  в  Република
България и  съществуващите максимални нива за пестицидни остатъци.
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С Наредба за максимално допустими количества от пестициди в храни, която ще
бъде приета на основание на Закана за храните (ДВ бр.90 от 15.10.1999г.) до
края на 2002 година, ще бъдат въведени следните директиви за максимални
нива на пестицидни остатъци:

• Директива 76/895, определяща максимални нива на остатъци от пестициди в
и върху плодове и зеленчуци.

• Директива  86/362,  определяща  максимални  равнища  на  съдържание  на
остатъци от пестициди в и по житни култури, 

• Директива  90/642,  определяща  максималните  равнища  на  съдържание  на
остатъци  от  пестициди  в  някои  продукти  от  растителен  произход,
включително плодове и зеленчуци, съгласно Приложение ІІ.

• Директива 97/41, изменяща Директиви 76/895, 86/362, 90/642, отнасяща се до
фиксирането на максимални нива от пестицидни остатъци в и върху плодове
и зеленчуци, зърнени култури и някои други култури от растителен произход,
както и всички изменения и допълнения на посочените по горе директиви за
периода до 01.01.2000 година.

До края на 2001 г.  за нуждите на официалния ведомствен  контрол, МЗГ ще
приеме  наредба,  с  която  ще  одобри  Методика  за  вземане  на  проби  от
растителни  суровини  и  продукти  за  определяне  на  пестицидни  остатъци,
напълно съобразена с изискванията на Директива 79/700.

До края на 2002 година ще бъде приета нова Наредба за вземане на проби от
растителни суровини и продукти за определяне на пестицидни остатъци.

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА СИСТЕМА

Административните  структури,  които  отговарят  за  контрола  на  пестицидните
остатъци в растителните продукти, са в Министерство на здравеопазването и
Министерство на земеделието и горите.

Министерство  на  здравеопазването  упражнява  държавен  санитарен  контрол
върху храните  чрез Националния  център по  хигиена, медицинска  екология и
хранене и 28 Хигиенно епидемиологични инспекции в страната.

Инспекциите  в  системата  на  МЗ се  извършват  на   основание  на  Закона  за
храните, в който са  въведени двете базови директиви на Съвета – Директива
89/397 за официалния държавен контрол върху храните и Директива 93/43 за
хигиена на храните.

Министерство  на  земеделието  и  горите  контролира растителните  суровини и
продукти  чрез  НСРЗКА  и  нейните  поделения  –Централна  лаборатория  за
контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове (ЦЛКПНТМТ) и РСРЗКА
на  основание  на  Закона  за  защита на  растенията.  ЦЛКПНТМТ е  въвела   в
работата си Система за осигуряване на качеството и ще бъде акредитирана до
края на 2003 г съгласно принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП) или
EN 45001. 

Извеждането на опити за остатъци от пестициди ще се извършва от отделите по
“Биологично изпитване” към РСРЗКА, акредитирани по ДЕП под ръководството
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на  ЦЛКПНТМТ.  Анализите  за  пестицидни  остатъци  ще  се  извършват  в
ЦЛКПНТМТ, акредитирана по ДЛП.

НАЦИОНАЛНА МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА

Процеса  на  изграждане  на  Националната  мониторингова  система  започна  и
системата ще започне да функционира през 2003 година. Сега се извършват
отделни  наблюдения  и  анализи  на  растителни  суровини  и  продукти  от
структурите на МЗГ и МЗ.

МЗГ  ще  извършва  мониторинг  върху суровините  от  растителен  произход  на
основание  на  изменения  и  допълнен  Закон  за  защита  на  растенията.  МЗ
извършва  мониторинг  върху  храните  местно  производство  и  от  внос  на
основание Закона на храните

РАСТИТЕЛНА ХИГИЕНА

РЕГЛАМЕНТИ 194/97 И 1525/98

След изменение Наредба № 5 на МНЗ в частта за  допустимите количества от
нитрати в растителни продукти (ДВ бр.24 от 15.10.1999 г.) е изцяло съобразена с
изискванията на Регламент 194/97.

Наредба № 11 от 11.07.2000 г за нормите за максимални допустими количества
на микотоксини в храни е в пълно съответствие с.Директива 98/53 и Регламенти
194/97 и 1525/98.

Административните  структури  са  същите  като  посочените  в  раздел
“Растително здраве – пестицидни остатъци”.
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Приложение No 1

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИ НА СЕКТОР "ФИТОСАНИТАРНИ ВЪПРОСИ" В
БЪЛГАРИЯ:

Република България е член на Световната търговска организация от 1997 година
, през  1990  подписа  Международната  конвенция  за  растителна  защита,  на
Европейската и Средиземноморска организация за растителна защита е член от
1959 година, членува и в Codex Alimentarius.

Компетентни  органи  в  областта  на  фитосанитарните  въпроси  в  Република
България  са  Министерство  на  земеделието  и  горите,  Министерство  на
здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.

Националната  служба  за  растителна  защита,  карантина  и  агрохимия,  към
Министерство на земеделието и горите, в  сегашния си вид е създадена през
1992  година.  Националната  служба  за  растителна  защита,  карантина  и
агрохимия, съгласно правилника за устройството и дейността й, осъществява
следните основни функции:

• организира,  ръководи  и  извършва  фитосанитарен  контрол  на  растения,
растителни  и  други  продукти  потенциални  преносители  на  вредители,
провежда  карантинни  мерки  при  вноса,  износа,  производството,
съхранението,  търговията  и  движението на  растения,  растителни  и  други
продукти и издава съответните документи;

• организира,  ръководи  и  провежда  биологично  изпитване,  регистрира,
разрешава или забранява използването на фитофармацевтични препарати,
торове и други химични и биологични средства за растителна защита;

• организира,  ръководи  и  извършва   прогноза,  сигнализация,
растителнозащитна  диагностика,  изготвя  препоръки  и  осъществява
технологичен контрол по опазването на селскостопанските  култури;

• контролира  и  методически  ръководи  дейността  по  извършването  на
научнообосновано  минерално  и  органично  торене  на  растенията  и
използването  на  биологично  активни  вещества  и  други  органични  и
неорганични продукти, прилагани в земеделието;

• упражнява  контрол  върху  производството,  разфасовката,  продажбата,
съхранението  и  приложението  на  фитофармацевтичните  препарати,
биологично активни вещества, минералните и органични торове;

• осъществява  контрол  върху  вноса,  производството  и  експлоатацията  на
наземната и авиационна техника за растителна защита и торене; 

• ръководи  контрола  на  суровините  и  продуктите  от  растителен  произход,
почвите и поливните води за съдържание на вредни химични и биологични
вещества; 

• контролира  декларирания  състав  и  годност  на  внасяните  и  изнасяните
фитофармацевтични  препарати,  минерални  торове  и  други  органични  и
неорганични продукти, използвани в земеделието;
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Съгласно  утвърдената  от  Министъра  на  земеделието  и  горите  структура,
НСРЗКА се състои от:

• Централно управление;

• Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София;

• Централна лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и
торове (ЦЛКПНТМТ) - София;

• 15  регионални  служби  за  растителна  защита,  карантина  и  агрохимия
(РСРЗКА).

ГЛАВНО АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

• Централното  управление  на  Националната  служба  за  растителна  защита,
карантина и агрохимия има 4 отдела, които изпълнява следните функции:

• отдел “Фитосанитарен  контрол”  -  провежда националната  политика в  тази
област;  изготвя  и  участва  в  изготвянето  на  нормативни  актове  и
хармонизацията  на  законодателството  с  това  на  Европейския  съюз;
организира и контролира работата по фитосанитарен контрол в страната;

• отдел  “Биологично  изпитване  и  регистрация  на  пестициди“-ръководи
биологичното изпитване и организира регистрирането  на фитофармацевтични
препарати, торове и други химични и биологични средства за растителна защита;

• отдел “Растителна защита и прогноза“ - организира и ръководи прогнозирането на
развитието на икономически опасните вредители и сигнализирането на момента за
провеждане на третиране, изготвя препоръки и осъществява технологичен контрол
по опазването на селскостопанските култури;

• отдел  “Агрохимия  и  торене“  -  контролира  и  методически  ръководи  дейността  по
извършването на научнообосновано минерално и органично торене на растенията и
използването  на  биологично  активни  вещества  и  други  органични  и  неорганични
продукти, прилагани в земеделието.
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*

* *

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно затворени
на базата на съществуващото законодателство на ЕС.

България е готова да открие допълнителни преговори преди края на Междуправителствената
конференция, ако възникне такава необходимост поради приемането на ново

законодателство на ЕС.
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