РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХРАНВАНЕТО НА ФУРАЖИ НА ЖИВОТНИ,
ОТГЛЕЖДАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НА ЖИВОТНИ, КОИТО НЕ СЕ
ОТГЛЕЖДАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ
Една от основните цели на законодателството в сектора на фуражите е да осигури високо
ниво на защита на общественото здраве, здравето на животните и опазване на околната среда.
Във връзка с прилагането на европейското и национално законодателство в сектора обръщаме
внимание на следното:
Забранено е изхранването на следните суровини (чл. 6 от Регламент (ЕО) 767/2009 и
Приложение III):
o Изпражнения, урина и отделеното съдържание на храносмилателния тракт в
резултат на изпразването или отстраняването на храносмилателния тракт, независимо от
всякакъв вид обработване или смесване;
o Третирана с щавещи вещества одрана кожа, включително и нейните отпадъци;
o Семена и други посадъчни растителни материали, които след прибиране на
реколтата са били подложени на специфична обработка с продукти за растителна защита с
оглед на тяхното предназначение (размножаване), както и всички свързани с тях странични
продукти;
o Дървесина, включително стърготини или други материали, получени от дърво, които
са били обработени с консерванти за дърво, по смисъла на приложение V към Директива
98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди;
o Всички отпадъци, получени при различните фази на процеса на третиране на
градските, битовите и промишлените отпадъчни води, както те са определени в член 2 от
Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води, независимо от
всякаква по-нататъшна обработка на тези отпадъци и независимо от произхода на отпадъчните
води;
o Твърди градски отпадъци, като например битови отпадъци;
o Опаковките от използването на продукти от свързаните със селското стопанство
отрасли на хранително-вкусовата промишленост или части от тях;
o Протеинови продукти, получени от дрожди от вида Candida, култивирани върху nалкани.
Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, са
потенциален източник на рискове за общественото здраве и здравето на животните.
Кризите от миналото, свързани с появата на шап, разпространението на трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии като спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ),
показаха какви са последиците за общественото здраве и здравето на животните, безопасността
на хранителната верига при хората и животните и доверието на потребителите от неправилната
употреба на някои странични животински продукти.
С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. се
определят правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии при животните, също така въвежда и забрана за хранене на
селскостопански животни с протеини от животински произход.
Забранено е храненето на преживни животни с протеини добити от животни (чл. 7,
параграф 1 от (ЕО) № 999/2001).
Забраната се разширява с чл. 7, параграф 2 от Регламента до животни, различни от
преживните. По отношение на храненето на животните с продукти от животински произход,
забраната се ограничава в съответствие с Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001. (в
Таблица № 1 е посочена систематизирана информация свързана с тоталната фуражна забрана).
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В допълнение на гореизложеното използването на страничните животински продукти и
производните продукти при храненето на животните се забранява (чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1069/2009) и при:
o хранене на селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, с
кухненски отпадъци или с фуражни суровини, съдържащи кухненски отпадъци или
получени от кухненски отпадъци;
o хранене на селскостопански животни с растителна маса, директно чрез паша или
чрез окосена растителна маса от земя, на която са полагани органични торове или
подобрители на почвата, различни от оборски тор, освен ако окосяването на растителната
маса или използването на площите за паша се извършва след изтичането на период на
изчакване, чрез който се осигурява подходящ контрол върху риска за здравето на хората
и животните, като този период продължава най-малко 21 дни.
Таблица № 1: Тотална фуражна забрана и дерогациите свързани с нея
ПРОТЕИНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД

1
2

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЖИВОТНИ С
ЦЕННА КОЖА
НЕПРЕЖИВНИ
ПРЕЖИВНИ
ЖИВОТНИ
РИБА
ЖИВОТНИ
(С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
РИБА)

ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ, ЖИВОТНИ С
ЦЕННА КОЖА И ЖИВОТНИ ОТ
ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ

ПРЕРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ
ПРОТЕИНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ РИБНО БРАШНО

НЕ

НЕ

ДА

ПРЕРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ
ПРОТЕИНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

КРЪВНО БРАШНО ОТ
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

КРЪВНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ЖЕЛАТИН И КОЛАГЕН ОТ
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ
ОТ НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И
ОТ КОЖИ НА ПРЕЖИВНИ
ЖИВОТНИ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

КРЪВНО БРАШНО ОТ
НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, с
изключение на водни животни (рибно
брашно)

НЕ

НЕ

ДА

ДА

РИБНО БРАШНО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И БРАШНО
ОТ ВОДНИ ЖИВОТНИ

НЕ1

ДА

ДА2

ДА

КРЪВНИ ПРОДУКТИ ОТ
НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

НЕ

ДА

ДА

ДА

ДИКАЛЦИЕВ И ТРИКАЛЦИЕВ
ФОСФАТ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД

НЕ

ДА

ДА

ДА

ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ НЕПРЕЖИВНИ
ЖИВОТНИ ИЛИ ОТ КОЖИ НА
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

ДА

ДА

ДА

ДА

ЖЕЛАТИН И КОЛАГЕН ОТ
НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

ДА

ДА

ДА

ДА

ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ,
МЛЯКО И МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ, КОЛАСТРА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
Разрешението не се отнася до
вътрешновидовото рециклиране

Разрешено само в млекозаместители за млади (неотбити) преживни животни
Не се допуска изхранването на отглеждани във ферми аквакултури с рибно брашно добито от същите видове

2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
ПРЕРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ
ПРОТЕИНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
НАСЕКОМИ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ПРОТЕИНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД, РАЗЛИЧНИ ОТ
ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ

НЕ

ДА

ДА

ДА

ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ДИРЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, И КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ”, ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА
ФУРАЖИТЕ“

София, 31.01.2019 г.
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