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Кратка информация за изискванията за Биологично Животновъдство 
Съгласно изискванията на ЕС 834/2007, NOP стандартите и тълкуването на стандартите 

от CERES 
(Забележка: CERES не е акредитиран да извършва сертификация за животновъдство съгласно 

JAS) 
 

1. Какво представлява Биологичното животновъдство 
 Биологично хранене; 
 Отсъствие на генетично модифицирани организми (ГМО); 
 Брой животни свързани с определена площ; 
 Приоритет към хуманното отглеждане на животните (подходящи условия на 

отглеждане); 
 Дава приоритет на естествената ветеринарна медицина; използването на 

алопатични средства е позволено само ако не съществуват други; 
 Животинският тор не трябва да бъде източник на замърсяване; 
 Производство на здравословни, качествени храни като мляко, яйца, месо вместо 

получаването на максимални количества 

2. Хранене 
 NOP: Само Биологично хранене, само тези добавки, описани в Националния списък 

(§ 205.603), без торене, уреа или пластмасови пелети. Преживните животни трябва 
да имат достъп до пасища поне през част от годината. 

 EU-регламент 

 Тревопасни (преживни животни, 
коне) 

Прасета Птици 

Отглеждане на 
млади животни 

Естествено мляко (3 месеца за 
крави, 45 дни за овце и кози) 

Естествено мляко 
за 40 дни 

Не са определени 
специфични 
изисквания 

Паша Максимално използване на 
пасищата, в зависимост от 
местните условия 

Желателно е, но не са определени 
изисквания 

Груб фураж Минимум 60 % от сухата маса Грубият фураж трябва да бъде добавен 
към дневната дажба 

Фуражи от 
собствена ферма  

Минимум 60% от сухото 
вещество (освен за паша при 
естествени условия 

Минимум 20% от сухото вещество. 

Фуражи от площи 
в преходен 
период 

Максимум 30 % от сухата маса (100 % в случай, че земята в преходен 
период принадлежи на същото стопанство); максимум 20% от 
многогодишни треви в първа година преходен период  

Конвенционална 
храна 

Не е позволено (единствено е 
позволена употребата на меласа) 

Не е позволено. Дерогация е 
позволена само за протеинови 

комплекси (до 5 %) при условие, че 
не са налични от биологичен 

произход. 

Добавки Само тези, посочени в Анекс VI на Регл. (EО) 889/08 

3. Помещения, в които се отглеждат животните 
NOP и EО-регламенти изискват подходящи помещения, включително свобода на 
движение и удобство, подходящи температура и условия за почивка. Животните трябва 
да имат достъп до свеж въздух, до директна слънчева светлина, сянка и подслон. 
Оборите трябва да бъдат поддържани чисти, за да се избягнат болести и неприятели. За 
почистване, дезинфекция и борба с неприятелите се използват само онези вещества, които 
са посочени в Националния списък (NOP) и Анекс VII на Регл. 889/08  

 
Регл. 889/08 дава допълнителни подробности за оборите и откритите площи, като: 

 Животните не трябва да бъдат връзвани; 
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 Подовете в помещенията на животните трябва да бъдат гладки, но не хлъзгави. Поне 
половината (за бозайниците) или една трета (за птици) от пода трябва да бъде твърд, а 
не от нечиста или решетъчна конструкция. 

 Телетата не трябва да бъдат държани в индивидуални боксове след едноседмична 
възраст 

 Свинете трябва да бъдат отглеждани в групи. Прасенцата може да не бъдат държани в 
клетки. 

 Птиците трябва да бъдат отглеждани на открити площи, а не в клетки. 
 Водните птици трябва да имат достъп до поток, изкуствено или естествено езеро. 
 Максималният брой птици в помещенията са посочени в чл. 12 на Регл. (ЕО) 889/08  
 За допълнителна информация – виж Анекс III на Регл. (ЕО) 889/08.  

4. Управление на стопанството 
EО-регламент: 

 По принцип трябва да бъде използвана естествената възпроизводимост. Изкуственото 
осеменяване е разрешено. Другите форми на изкуствено възпроизводство (например 
пренасяне на ембриони) и употреба на хормони е забранено.  

 Добавянето на еластични колани към опашките на овцете, рязането на зъби, на човки 
или рогове не трябва да се извършва систематично. Някои от тези операции могат да се 
извършват само в случай, че се отнася за здравето и безопасността на животните. 

 Условията за угояване на телета не трябва да предизвикат анемия. 
 Минималната възраст на птиците, предназначени за клане, е определена в чл. 12 на 

Регл. (ЕО) 889/08  
 Животните трябва да бъдат транспортирани, товарени и разтоварвани по такъв начин, 

че да причиняват минимален стрес. Алопатичните успокоителни или електрическите 
устройства са забранени. 

 Животните и животинските продукти трябва да могат да бъдат идентифицирани. 
 Гъстотата на животните за различните видове е определена в Анекс IV на Регл. 889. 

5. Произход на животните и преходен период 
 Трябва да се използват здрави, местни добре адаптирани породи животни. 
 Животните трабва да бъдат купувани от биологични стопанства с някои изключения, 

да бъдат отглеждани съгласно биологичните стандарти от самото раждане. Животните 
или животинските продукти могат да бъдат продавани като биологични, ако са 
отглеждани по биологичен начин поне: 

 EО-регламент NOP 

Птици Кокошки-носачки 6 седмици, други 
птици - 10 седмици от третия ден 
на живота им 

От втория ден от живота им 

Животни, отглеждани за 
месо 

6 месеца за кози, овце, прасета; 12 
месеца за говеда (и поне ¾ от 
техния живот) 

От раждането  

Млечни животни 6 месеца преди продажбата на 
млякото като биологично 

1 година преди продажбата 
като биологично 

Продукти, които не са 
предназначени за храна 

Не е определено 1 година преди продажбата 
като биологично (например 
вълна) 

Земя за фураж в 
преходен период 

Цялата земя за фураж трябва да е 
в преходен период; преходният 
период за пасищата може да бъде 
намален до 1 год. (6 месеца в 
случай, че на ливадите не са 
използвани пестициди) 

Да не са използвани 
пестициди през последните 
три години. 
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Животни за разплод Само мъжки животни за разплод 
може да бъдат купувани от 
конвенционални стопанства без 
допълнителни забрани. 

Купуването на небиологични 
животни за разплод е 
позволено. Женските животни 
не трябва да бъдат купувани 
от такова стопанство по-късно 
от последната третина на 
бременността, ако 
потомството ще бъде 
отглеждано по биологичен 
начин. 

Съгласно Регламента на ЕО закупуването на конвенционални животни се ограничава от 
няколко допълнителни забрани. Моля, обърнете се към CERES за допълнителна информация.  
 

 По време на преходния период животинската продукция трябва да бъде продавана 
като конвенционална. 

6. Лечение 
 Болестите и неприятелите трябва да бъдат избягвани чрез избор на здрави и 

устойчиви породи, подходящо хранене, отглеждане, хигиенни условия и ваксини. 
 В случай, че животните заболеят, въпреки превантивните мерки, те трябва да бъдат 

лекувани; предпочитанията са за хомеопатични или естествени продукти. 
 В случай, че се използват алопатични препарати, карентният периодът трябва да се 

удвои съгласно EU-регламент; съгласно NOP §205.603, животното трябва да премине 
през преходен период  

 Превантивното използване на алопатични препарати е забранено. Това особено се 
отнася до антибиотиците, кокцидиостатици и хормони, използвани за ускоряване на 
растежа. 

7. Записи 
 Преди да се извърши първата инспекция, на сертифициращия орган трябва да бъде 

представен план за управление на стопанството съгласно биологичните 
стандарти. Този план трябва да се актуализира всяка година. 

 Трябва да бъде воден дневник, който да включва най-малко ражданията, покупките, 
продажбите, смъртта на животните, както и ветеринарните обработки. 

 Фактурите за закупуване на храна, ветеринарни препарати, животни и др. Трябва да 
бъдат съхранявани. 

 Количеството на получените продукти трябва да бъде записвано. 
 Стопанството трябва да има поне обикновена система за съхраняване на записи за 

продажбата на биологични продукти. 
 

8. Знания 
 Собственикът трябва да има копия от съответните стандарти и трябва много добре да 

ги знае и разбира. 
 Собственикът трябва да има подходящи знания за правилата и техниките на 

Биологичното животновъдство. 

 
*Забележка: В границите на Европейския съюз тези изисквания трябва да бъдат стриктно 
прилагани. Продуктите от „Трети страни” извън ЕС се считат като „еквивалентни”. За 
допълнителна информация, моля вижте в документ Политика 4.1.1 на CERES за Трети Страни, 
която е комбинирана с Регламент (ЕО) 834/07 и (ЕО) 889/08 и други наши политики, и по този 
начин отговаря на "СЕРЕС еквивалентен стандарт". 

! Моля обърнете внимание, че това са само най-основните изисквания на 

биологичните стандарти. Операторът трябва да познава, разбира и изпълнява 
всички изисквания на съответните стандарти. 


