
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о  и  х р а н и те  

 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД 09-819 

 

Гр. София, 09.12.2014 г. 

 

На основание чл. 42, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители и одобрен доклад № 93-13306/09.12.14 г.   

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Изменям Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България, 

утвърдена със Заповед № РД 09-520/31.07.2014 г. на министъра на земеделието и 

храните така: 

I. В т. I думите  

„Редукциите при неспазване на изискванията за кръстосано съответствие се 

поставят в съответствие с областите на кръстосано съответствие. „Области на 

кръстосано съответствие” означава различни области със Законоустановени 

изисквания за управление и Условията за добро земеделско и екологично състояние. 

Съгласно тълкуването получено от службите на Европейската комисия с писмо 

D3/JAP/mb/Ares(2012)/795036/25 юни 2012 г. от г-н Хосе Мануел Силва Родригес, 

Генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони”. 

За България през 2014 г. се прилагат следните области на кръстосано съответствие: 

 Условия за добро земеделско и екологично състояние 

 Област А (Околна среда, идентификация и регистрация на животните) – 

Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 

 Област Б (Обществено здраве, здраве на животните и на растенията и 

Обявяване на болести) –  Законоустановени изисквания за управление 9, 10, 11, 12, 

13, 14 и 15“  

се заменят с  

„Редукциите при неспазване на изискванията за кръстосано съответствие се поставят 

в съответствие с областите на кръстосано съответствие. „Области на кръстосано 

съответствие” означава различни области със Законоустановени изисквания за 

управление и Условията за добро земеделско и екологично състояние. Съгласно 

тълкуването получено от службите на Европейската комисия с писмо 

agri.ddg2.d.2(2014)3967704/17 ноември 2014 г. от г-н  Йержи Плева, Генерален 

директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони”, за България през 2014 г. 

се прилагат следните области на кръстосано съответствие: 



 Условия за добро земеделско и екологично състояние 

 Област  Околна среда – Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4 

и 5 

 Област Обществено здраве, здраве на животните и на растенията и 

Обявяване на болести –  Законоустановени изисквания за управление 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 и 15.“ 

II. В т. IV се правят следните изменения: 

1. В б. А Законоустановено изискване за управление от 9 до 15 се изменят 

така: 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ9) – ограничения при 

използването на продукти за растителна защита (ПРЗ): 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ9 се налага редукция 

в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от Регламент 

(ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено 

изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ10) – ограничения за употреба 

на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на 

бетаантагонисти при животните: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ10 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ11) – законодателство за 

храните и фуражите: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ11 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ12) – профилактика и контрол 

на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ): 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ12 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ13) – обявяване на болестта 

шап: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ13 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ14) – обявяване на 

везикулозна болест по свинете: 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ14 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 



Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ15) – обявяване на болестта 

син език): 

 при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ15 се налага 

редукция в размер съобразен с чл.71, параграф 1 и чл. 54., параграф 1, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 1122/2009 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко 

нарушено изискване. 

2. В б. Б думите  

 „Всички стандарти за добро земеделско и екологично състояние попадат в 

една област на кръстосано съответствие – ДЗЕС; 

 Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 попадат в 

една област на кръстосано съответствие – околна среда и идентификация и 

регистрация на животните; 

 Законоустановени изисквания за управление 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 попадат 

в една област на кръстосано съответствие – обществено здраве, здраве на 

животните и на растенията и обявяване на болести“  

се заменят с  

 „Всички стандарти за добро земеделско и екологично състояние попадат в 

една област на кръстосано съответствие – ДЗЕС; 

 Законоустановени изисквания за управление 1, 2, 3, 4 и 5 попадат в една 

област на кръстосано съответствие – околна среда; 

 Законоустановени изисквания за управление 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 

попадат в една област на кръстосано съответствие – обществено здраве, здраве на 

животните и на растенията и обявяване на болести.“ 

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

  

 

 

МИНИСТЪР: 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЙ/ДППП 


