
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ГОРИТЕ Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г. 

  

  

  

  

Тази наредба урежда: 

1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за 
отглеждане на селскостопански животни и към люпилни; 

2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и на люпилните за изпълнение на 
изискванията по т. 1. 

(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за физически лица, които отглеждат за лични нужди до: 

а) една крава; 

б) пет овце или кози; 

в) пет прасета за угояване; 

г) три броя еднокопитни с приплодите; 

д) двадесет заека; 

е) петдесет птици. 

Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на 
селскостопански животни 

Чл. 2. Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат. 

(1) Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти отговаря на следните изисквания: 

1. има наклон не по-малък от 1 % и е най-малко на 2 m над нивото на подпочвените води, ако няма 
изградени дренажни съоръжения; 

2. да е на отстояние от пътищата на републиканската пътна мрежа, железопътни линии и от други 
животновъдни обекти съгласно приложение № 1; 

3. да е на достатъчно отстояние от индустриални предприятия, чието производство е свързано с отделяне 
в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните. 

(2) Не се допуска в бялата зона на животновъдния обект да се изграждат предприятия за обезвреждане на 
отпадъци. 

(3) Не се допуска строителство на рибовъдни обекти в зони, използвани за питейна вода, и в района на 
хвостохранилища и други предприятия, отделящи вредни емисии във вододайната зона. 

Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни отговарят на следните изисквания: 



1. изградени са при условията и по реда на чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (ДB, бр. 55 от 2000 г.); 

2. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към 
селскостопанските животни; 

3. снабдени са с питейна вода, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 от 2001 г.); 

4. имат вход с пропускателен пункт, който отговаря на изискванията по 

   чл. 8, ал. 1, т. 1; 

5. имат постоянна ограда с височина не по-малка от 150 cm, осигуряваща безопасността на обекта и 
здравното благополучие на животните; 

6. разполагат със съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора; 

7. изградени са по начин, който не позволява свободния достъп на животни и хора. 

Животновъдните обектите в свиневъдството и птицевъдството се проектират и изграждат със следните 
обособени зони: 

1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за депониране и за 
пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството; 

2. черна зона. 

Бялата зона включва: 

1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които: 

а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на животните и на 
специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика; 

б) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, 
подходящи за почистване, измиване и дезинфекция; 

2. битово помещение за работниците със санитарен възел; 

3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации; 

4. канализационна система, която е: 

а) изградена по начин, който гарантира безпрепятствено отвеждане на дъждовните и технологичните води 
и на торовите течности; 

б) обезопасена срещу неконтролиран достъп, гарантираща здравето на животните и хората в обекта. 

На границата между "бялата зона" и "черната зона" се разполагат следните спомагателните сгради и 
съоръжения: 

1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход за бялата зона; 

2. рампи за приемане и експедиция на животните; 



3. карантинно или адаптационно помещение за животни, изградено и оборудвано съобразно вида и 
биологичните потребности на животните; 

4. помещение за готовата продукция в птицевъдните обекти; 

5. склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят 
отвън; 

6. кухня с две трапезарии за работещите в "бялата зона" и "черната зона"; 

7. пункт за клане на животни по необходимост; 

8. трупосъбирателен пункт, който разполага със: 

а) помещение за аутопсия, дезинфекция и съхранение на вътрешен инвентар и дезинфекционни средства; 

б) помещение за съхранение на трупове при подходяща температура; 

в) вход откъм "бялата зона"; 

г) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно нормативните 
разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъците от 
животински произход; 

д) съоръжение за дезинфекция на ръцете и обувките на водача на превозното средство, извозващо 
отпадъците. 

B черната зона се разполагат: 

1. пропускателен пункт, който е единствен вход и разполага със: 

а) стая за охраната и за регистрацията на посетителите; 

б) дезинфекционна площадка за транспортни средства и животни с дължина не по-малко от 7 m и с 
дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор не 

по-малка от 0,3 m; 

в) дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка 
от 0,80 m и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете; 

2. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и 
административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за 
охраната; 

3. сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.; 

4. пречиствателни съоръжения за тор, торови течности и технологични води, които са проектирани по 
начин, който осигурява обеззаразяването и пречистването на обекта, или вместилища, достатъчни по 
обем за съхраняване на торовата течност до извозването й; 

5. дезинфекционен блок за измиване и дезинфекция на транспортните средства и на подвижните 
съоръжения, който да разполага със: 

а) площадка за механично почистване и измиване; 

б) съоръжение за дезинфекция с размери, съобразени с обема на транспортните средства. 



Животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи отговарят на следните изисквания: 

1. осигуряват условия за движение при отглеждане на телета, юници за разплод и крави за мляко; 

2. имат отделни помещения за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, 
които отговарят по приложение № 2; 

3. имат съоръжения за добив и помещения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, 
които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко; 

4. осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и за стационарно лечение на 
животни; това изискване не се отнася за обектите за отглеждане на биволи; 

  

5. имат обособени родилни боксове или осигурено родилно помещение, които отговарят на изискванията 
по приложение № 2; при биволите вместо родилни боксове се обособяват легла с повдигнат под и 
обратен наклон в помещението, в което се отглеждат; 

6. разполагат с помещения и площадки за открито отглеждане на телета и малачета, които отговарят на 
нормативната уредба за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на 
телета. 

Животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози отговарят на следните изисквания: 

1. разполагат с помещенията за отглеждане на животните, които: 

а) отговарят на изискванията по приложение № 3; 

б) имат добра естествена вентилация или вентилационна система; 

в) имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност; 

г) имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и дезинфекция преграждащи елементи; 

2. имат двор с хранителна площадка (или дворчетата), в който площта за едно животно е два пъти по-
голяма от площта, която се осигурява в помещението за отглеждане; 

3. имат водопойни корита встрани от хранителната площадка; 

4. разполагат с помещения за добив и съхранение на млякото до предаването му за преработка, които 
отговарят на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на 
сурово мляко. 

Животновъдните обекти за отглеждане на свине отговарят на следните изисквания: 

1. изградени са съгласно минималните изисквания за защита и хуманно отношение за отглеждане на свине 
и на изискванията по приложение № 4; 

2. обектите за угояване с повече от 700 места и развъдните стопанства с над 100 места имат отделни 
помещения, осигуряващи принципа "пълно-празно", за отглеждане на свине за разплод и свине за 
угояване. 

(2) На територията на животновъдния обект може да се изгражда кланица или кланица и интегрирано към 
нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него 
се колят само свине от животновъдния обект и се преработва само месото, добито от тези свине. 

(3) B предприятието по ал. 2 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че: 



1. е добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 93 от Правилника за прилагане на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (обн., ДB, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.); 

2. е транспортирано съгласно нормативната уредба за ветеринарно-санитарните изисквания към 
животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо. 

Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни животни отговарят на следните изисквания: 

  

1. помещенията за отглеждане на животните: 

а) са разположени на разстояние не по-малко от 50 m от жилищни и административни постройки; 

б) са с височина не по-малка от 3,30 m, като височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-
малко от 2,20 m; 

в) са с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода; 

г) имат температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на 
породата; 

д) са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни; 

е) имат легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете; 

ж) в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, 
която се поддържа чиста и суха; 

2. имат боксове за раждане или специализирано родилно помещение - при вързано отглеждане; 

3. хранителната и торовата им пътека осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата 
технология на отглеждане; 

4. яслите им за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания 
на животните. 

5. сградите за отглеждане на еднокопитни отговарят на изискванията по приложение № 5. 

Животновъдните обекти за отглеждане на зайци отговарят на следните изисквания: 

1. разполагат с помещения, които осигуряват: 

а) температура и влажност на въздуха, съответстващи на категорията и възрастта на животните; 

б) подходяща вентилация и отопление за зимен и летен сезон; 

в) естествено и изкуственото осветление с интензивност за разплодни животни 50 lux, а за животни за 
угояване 20 lux; 

2. разполагат с помещения, които: 

а) са изградени по начин, който отговаря на изискванията по приложение № 6; 

б) имат обособени сектори за различните технологични групи така, че да е възможно спазване на 
принципа за профилактика; 



в) имат клетки за раждане или самостоятелно родилно помещение. 

(2) Изискванията по чл. 1, т. 2, букви "б" и "в" се отнасят за промишлено отглеждане на зайци. 

  

Животновъдните обекти за отглеждане на птици разполагат с обособени производствени центрове, като 
разстоянието между сградите на два съседни производствени центъра е най-малко 50 m, а разстоянието 
между сградите за птици в производствения център - най-малко 10 m. 

-В помещенията за отглеждане на птици се осигуряват: 

1. подходящо оборудване, което не възпрепятства достъпа на птиците и не ги наранява, в т.ч.: 

  

а) хранилки, които лесно се почистват и дезинфекцират; 

б) поилки, така монтирани, че да се използват лесно от птиците, без да се мокрят и да замърсяват водата, 
с възможности за регулиране на височината им с оглед вида и възрастта на птиците; 

2. със сектор за съхранение и експедиция на готовата продукция; 

3. с вътрешна транспортна мрежа, която не кореспондира пряко с външните пътища. 

-Животновъдните обекти за отглеждане на птици в зависимост от капацитета и производственото 
направление разполагат със: 

1. люпилня; 

2. помещения за отглеждане на кокошки, които да отговарят на нормативната уредба за минималните 
изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки и да отговарят на изискванията по 
приложение № 7; 

3. сгради за отглеждане на родители за кокошки носачки, които отговарят на изискванията по приложение 
№ 7 и имат отделни помещения към тях за фумигация на яйцата; 

4. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които отговарят на изискванията по ал. 1 и приложение 
№ 7; 

5. помещения за промишлено (интензивно) отглеждане на птици от кокоши вид, съоръжени с осветителни 
системи, позволяващи спазване на технологичните програми за продължителност на светлинния ден и 
интензивност на осветлението. 

-При промишлено отглеждане на пуйки помещенията, в които се отглеждат, отговарят на изискванията по 
приложение № 8. 

  

Нивото на шума в помещенията е интегрална величина от шумовия фон в района на фермата, шума от 
механизацията в помещението и от обслужващия персонал.         

Проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите и обслужването от персонала трябва да 
осигуряват ниво на шума в зоната на телетата, в родилното помещение и в залата за 
ветеринарномедицински манипулации под 50 dB.         

В помещенията за отглеждане на крави и биволици допустимото ниво на шум е 75 dB.    


