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(ДВ, бр. 65 от 2000 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
“3. производството и търговията със селскостопански животни и биологични

продукти;”
2. Създава се нова т. 4:
“4. окачествяването и търговията с животински продукти;”
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
”6. правата и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с

дейностите по т. 2, 3 и 4.”

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се изменят така:
“2. създаване, съхраняване и усъвършенстване на популации от

селскостопански животни, адаптирани за отделните агроекологични райони на страната;
3. хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната

среда и здравето на хората и животните;”
2. Създава се  т. 4:
“4. ефективно управление на качеството при производство на животински

продукти.”

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Министърът на земеделието и горите осъществява държавната политика

в областта на животновъдството.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Държавната политика в областта на селекцията и репродукцията и

контролът по чл. 8, ал. 2 и 4 се осъществяват от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието и горите. ”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Областните дирекции “Земеделие и гори” към Министерството на

земеделието и горите провеждат на територията на областта държавната политика и
контрол по отношение на отглеждането и възпроизводството на селскостопанските
животни, производството и търговията с животински и биологични продукти.”

§ 4. В чл. 4 ал. 2 и 3 се изменят така:
“(2) Съветът по животновъдство подпомага министъра на земеделието и

горите при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.
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(3) Министърът на земеделието и горите определя състава и издава
правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.”

§ 5. В чл. 5 т. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Селекцията и репродукцията при селскостопанските животни, с

изключение на контрола на продуктивните качества, се извършват от развъдните
асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1. Дейностите по селекцията, свързани с
контрола на продуктивните качества при селскостопанските животни, се извършва от
ИАСРЖ.”

2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
“(3) Селекцията и репродукцията за животни от вида птици, пчели, зайци и

буби се извършва от развъдните асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1, и/или
от научните институти.

(4) В случаите, когато дейностите по селекция и репродукция в
животновъдството не се извършват от развъдните асоциации или им е отнето
разрешителното по чл. 32, тези дейности се извършват от ИАСРЖ.

(5) Министърът на земеделието и горите или упълномощени от него лица
осъществяват надзор върху цялостната дейност по селекция и репродукция в
животновъдството, в т.ч.  върху дейността по ал. 2.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§ 7. Членове 10 и 11 се отменят.

§ 8. В заглавието на глава трета след думата “търговия” се добавя “със
селскостопански животни и биологични продукти, окачествяване и търговия с
животински продукти”.

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането,

храненето и възпроизводството на селскостопански животни и с производството на
животински продукти, предназначени за пазара.”

2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Обектите за отглеждане на селскостопански животни и птици,

предназначени за животновъдния пазар, се вписват в отделен публичен регистър, който
се създава и поддържа от областните дирекции “Земеделие и гори” на Министерството
на земеделието и горите. Данните в регистъра се набират служебно от централния
регистър в Главното управление на Националната ветеринарномедицинска служба (ГУ
на НВМС) или от регистрите на  регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС),
които се водят за  обектите по чл. 55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Регистърът по ал. 2 съдържа:
1. номер на регистрирания обект, дата на вписване, наименование и

местонахождение на обекта;
2. имената и адреса или наименованието и седалището на собственика;
3. вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни;
4. вид дейност, описание на сградовия фонд, в т.ч. капацитет на

производството; производствено направление, технологично-производствена програма.”

§ 10. Създава се чл. 13а:
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“Чл. 13а. Обектите по чл. 13, ал. 2 трябва да отговарят на нормативно
установените условия, специфични за всеки вид, порода, линия или хибрид на
селскостопанските животни съгласно зоотехническите и зоохигиенните изисквания.”

§ 11. Член 14 се  изменя така:
“Чл. 14. (1) Правилата за отглеждане на животните по биологичен начин, за

биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и за
техния внос се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.

(2) Биологичният начин на отглеждане на животни, биологичното
производство на животински продукти и храни от животински произход и техният внос
се контролират от органи, получили разрешение от министъра на земеделието и горите.

(3) Контролните органи по ал. 2 издават сертификат на производителите, с
който се удостоверява, че животните са отгледани и/или животинските продукти и
храните от животински произход са произведени при спазване изискванията на
наредбата по ал. 1.

(4) Биологичният начин на производство се означава върху животинските
продукти и храните от животински произход чрез използването на думата “биологичен”
или неговото производно “био”. Означаването включва поставянето на текстове,
търговски марки, картини или знаци върху опаковка, документ, етикет, бандерол или
увивна лента, които придружават или се поставят на продуктите, произведени по
биологичен начин.

(5) Условията и редът за означаване на биологичния начин на производство
се уреждат с наредбата по ал. 1.

(6) Животинските продукти и храните от животински произход, произведени
по биологичен начин, могат да се означават и с национален знак за биологично
производство, посочен в наредбата по ал. 1, който е собственост на Министерството на
земеделието и горите. Условията и редът за ползване на националния знак се определят
с наредбата по ал.1.”

§ 12. Създават се чл. 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 14з и 14и:
“Чл. 14а. (1) Контролът върху биологичното производство се осъществява от

юридически лица – търговци или сдружения с нестопанска цел, получили разрешение от
министъра на земеделието и горите.

(2) Министърът на земеделието и горите или упълномощени от него
длъжностни лица осъществяват надзор върху контролните органи по ал. 1.

(3) При осъществяването на дейността си по ал. 2 министърът на земеделието
и горите се подпомага от Комисията по биологично земеделие. Съставът и дейността на
комисията се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1.

(4) Комисията по биологично земеделие приема правилник за дейността си.
Чл. 14б. (1) За получаване на разрешение по чл. 14а, ал. 1 лицата подават

молба в Министерството на земеделието и горите, която съдържа данни за правния
статут на лицето: регистрация, включително БУЛСТАТ, наименование, седалище, адрес
на управление и предмет на дейност, а за сдружения с нестопанска цел - и целите, и
средствата за постигането им.

(2) Към молбата се прилагат:
1.  решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние на
регистрацията, удостоверение за данъчна регистрация и карта за
идентификация по регистър БУЛСТАТ;
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2.  сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция “Българска
служба по акредитация”, с който се удостоверява съответствието с изискванията на
стандарт БДС ЕN 45 011.

(3) Молбата по ал. 1 задължително включва:
1. описание на процедурата за извършване на контрол, включваща подробно

посочване на предпазните и контролните мерки, които лицето се задължава да приложи
при осъществяване на контрола, и гаранции за тяхната обективност;

2.  мерките, които контролният орган прилага при установяване на
нарушения при отглеждането и производството и тяхното означаване;

3. данни за техническото оборудване и административния капацитет, с които
контролният орган разполага;

4.  данни за броя на неговите служители и тяхната квалификация и опит в
контролната дейност.

(4) Минималните изисквания към служителите на контролния орган, които
извършват контролната дейност, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1.

(5) В едномесечен срок от постъпване на молбата и документите по ал. 2
министърът на земеделието и горите издава разрешение или прави мотивиран отказ.
Редът за издаване на разрешението се урежда с наредбата по чл. 14, ал. 1.

(6) Разрешението се издава за срок 4 години. Срокът на разрешението може
да се удължава с 4 години, при условие че контролният орган отговаря на изискванията
за одобряването му съгласно този член и е извършвал контрола при спазване
изискванията на чл. 14г и 14д. Редът за удължаване срока на разрешението се урежда с
наредбата по чл. 14, ал. 1.

(7) Отказът на министъра на земеделието и горите за издаване на разрешение
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Чл. 14в. В Министерството на земеделието и горите се води публичен
регистър на издадените разрешения по ред, определен с наредбата по чл. 14, ал. 1.

Чл. 14г.  Контролните органи са длъжни:
1. да извършват контролните и предпазните мерки, посочени в наредбата по

чл. 14, ал. 1;
2. да оказват съдействие и да предоставят исканата информация на

упълномощените по чл. 14а, ал. 2 лица при изпълнение на техните задължения;
3. да осигуряват на упълномощените по чл. 14а, ал. 2 лица достъп до своите

офиси и други помещения за инспекция;
4. да представят ежегодно до 31 януари в Министерството на земеделието и

горите подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които
са осъществили контрол до 31 декември на предходната година;

5. да съобщават в Министерството на земеделието и горите за промяна в
обстоятелствата по чл. 14б, ал. 2 и 3 в 7-дневен срок от настъпването й.

Чл. 14д.  Контролните органи са длъжни:
1. да отнемат издадения сертификат и да наредят преустановяване ползването

на означението за биологичното производство от цялата партида или производство,
когато установят нарушение на правилата за отглеждане и производство и/или за
тяхното означаване;

2.  да забранят на производителя или вносителя за определен период да
търгува с продукти с означението за биологичния начин на производство, когато се
констатират нарушения на правилата за биологично производство и/или неговото
означаване;
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3. да не разгласяват информацията, която са получили при извършване на
контрола;  данните от проверките се предоставят само на контролираното лице и на
компетентните държавни органи.

Чл. 14е.  Надзорът по чл. 14а, ал. 2 включва проверка:
1. на обективността на извършваната от контролните органи дейност и

ефективност на контрола;
2. на приложените от контролните органи мерки при установени нарушения

на отглеждането и производството и тяхното означаване.

Чл. 14ж. (1) Контролните органи прекратяват осъществяването на дейността
си:

1. с изтичането на срока на разрешението;
2. с предсрочното прекратяване на разрешението по молба на контролните

органи;
3. с отнемането на разрешението за извършване на контрол от министъра на

земеделието и горите.
(2) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението за извършване

на контрол:
1. когато въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е

обективен или ефективен;
2. когато  контролният орган не спазва изискванията по чл. 14б;
3. когато контролният орган не изпълнява задълженията си по

чл. 14г и 14д;
4.  когато при подаване на молбата и документите по чл. 14б, ал. 2 са

представени неверни данни;
5. при неспазване на условията и реда за издаване или при неоснователен

отказ от страна на контролния орган за издаване на сертификат за биологично
производство.

(3) Заповедта на министъра на земеделието и горите за отнемане на
разрешението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

(4) В 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за предсрочно
прекратяване на разрешението или за отнемане на разрешението министърът на
земеделието и горите със заповед заличава контролния орган от регистъра по чл. 14в.

Чл.14з. (1) Отглеждането и възпроизводството на селскосто-панските
животни се осъществяват на достатъчна по площ земя за оползотворяване на
биологичните отпадъци.

(2) Земята по ал. 1 може да бъде собствена или наета по договор за аренда за
срок не по-малко от 4 години и/или по договор, сключен с други лица. Тя трябва да се
намира на територията на общината, където се намират обектите за отглеждане и
възпроизводство на селскостопанските животни, или в съседна на  нея община.

(3) В зависимост от броя на животинските единици, които се отглеждат в
обектите, изискванията за земя са, както следва:

1. от 5 до 120 животински единици - не по-малко от 1,5 дка на животинска
единица;

2. от 121 до 250 животински единици - не по-малко от 2,5 дка за животинска
единица над 121;

3. над 250 животински единици - не по-малко от 4 дка за животинска единица
над 250.
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Чл. 14и. (1) За изграждане на животновъдни ферми и стопанства на пасищна
основа и гарантиране изхранването на животните се отдават държавни пасища и мери
под аренда при условията и по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.

(2) Пасищата и мерите, включени в държавния горски фонд, се отдават по
реда на чл. 16 от Закона за горите.

(3) Министърът на земеделието и горите предоставя за безвъзмездно
ползване силно засегнати от храстовидна и плевелна растителност мери и пасища
съгласно чл. 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

(4) При определянето на площта на мерите и пасищата, които се предоставят
по ал. 1 и 3, се спазват следните изисквания:

1. за крава или биволица – не по-малко от 15 дка;
2. за овца или коза – не по-малко от 2 дка;
3. за кон – не по-малко от 18 дка.”

§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) Министърът на земеделието и горите определя с наредби правилата за

производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине,
зайци и птици и реда за водене на регистър.”

2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
“(2) Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при

свине, зайци и птици се извършва в  развъдни ферми и стопанства, регистрирани
съгласно ал. 3-5.

(3) Развъдни ферми и стопанства могат да бъдат само търговци -юридически
лица. Регистрацията по ал. 2 се извършва от директорите на областните дирекции
“Земеделие и гори” към Министерството на земеделието и горите въз основа на
заявление, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид
дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите
животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или
репродуктивно).

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. решение за съдебна регистрация;
2. удостоверение за актуално съдебно състояние;
3. удостоверение за данъчна регистрация и карта за идентификация по

БУЛСТАТ;
4. удостоверение от Развъдната асоциация с вписан идентификационен номер

от родословния регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или
ферма;

5. сертификат за произход, породата или линията за съответния вид (свине,
зайци или птици);

6. производствено-технологична и профилактична програма на фермата или
стопанството.

(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението и документите по ал. 4
директорът или упълномощено от него длъжностно лице от съответната областна
дирекция “Земеделие и гори” извършва регистрация на развъдната ферма или
стопанство.

(6) В срока по ал. 5 директорът или упълномощено от него длъжностно лице
от съответната областна дирекция “Земеделие и гори” може да поиска писмено
допълване или уточняване на документите по ал. 3 и 4 от заявителя.
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(7) Собствениците или управителите на регистрираните развъдни ферми и
стопанства са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори” всяка
промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.

(8)  Регистрацията е валидна за срок 5 години, като срокът може да бъде
подновен въз основа на молба, придружена от документите по ал. 4,
т. 4-6. Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната
дирекция “Земеделие и гори”:

1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при спиране на производството за период 12 месеца;
4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в

обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била
декларирана в срока по ал. 5.

(9) Заповедта по ал. 8 може да се обжалва по реда на Закона за
административното производство.”

§. 14. Създават се чл. 15а и 15б:
“Чл. 15а. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба

правилата за  производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки
(рояци) и реда за водене на регистър.

(2) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се
извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции
“Земеделие и гори” при условията и по реда на ал. 3-6.

(3) За регистрацията по ал. 2 лицата подават в съответната областна дирекция
“Земеделие и гори”:

1. заявление, съдържащо данни за  местонахождението на пчелина;
2. положително становище от Развъдната асоциация за расовата

принадлежност на разплодния материал; за наличие на апаратура за инструментално
осеменяване на елитни майки  или за 10 км изолация при естественото им съешаване в
племенните пчелини и 5 км за репродуктивни пчелини; за наличие на  оборудвана
лаборатория;

3. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата
или на наетите от него лица за съответния вид дейност.

(4) В 10-дневен срок от подаването на документите по ал. 3 длъжностните
лица от областните дирекции “Земеделие и гори” получават становище от РВМС за
епизоотичната обстановка в района на пчелина и за здравословния статус на пчелните
семейства. В същия срок длъжностните лица могат да извършат и проверка на място.

(5) В срока по ал. 4 директорът или упълномощено от него длъжностно лице
от съответната областна дирекция “Земеделие и гори” може да поиска писмено
допълване или уточняване на документите по ал. 3 от заявителя.

(6) В 7-дневен срок от получаване на становището по ал. 4 и 5 директорът на
областната дирекция “Земеделие и гори” или упълномощено от него длъжностно лице
регистрира, а в случаите на получено отрицателно становище по ал. 4 - отказва
регистрацията на пчелина. Отказът може да се обжалва по реда на Закона за
административното производство.

(7) Регистрацията е валидна  за срок една година. След изтичането на срока
на валидност нова регистрация се извършва въз основа на положително становище по
ал. 3, т. 2 и ал. 4.
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(8) Собствениците или управителите на регистрираните пчелини са длъжни
да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори” всяка промяна в обстоятелствата по
ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването й.

(9) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната
дирекция “Земеделие и гори”:

1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице;
4. при спиране на производството за период 12 месеца;
5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в

обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била
декларирана в срока по ал. 8.

(10) Заповедта по ал. 9 може да се обжалва по реда на Закона за
административното производство.

Чл. 15б. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба
правилата за производство и търговия с чистопородни и хибридни яйца на копринената
пеперуда и реда за водене на регистър.

(2) Производството и търговията с чистопородни и хибридни яйца на
копринената пеперуда се извършват в регистрирани племенни и репродуктивни
гренажни предприятия.

(3) Регистрацията на обектите по ал. 2 се извършва от областната дирекция
“Земеделие и гори” въз основа на:

1. заявление за извършване на гренажно производство;
2. диплом за завършено образование със специалност бубарство на

собственика или на лицата, наети за извършване на дейността;
3. опис на съоръженията за приемане, разполагане и обработване на

пашкулите, зареждане на какавидите и пеперудите и на апаратурата за произвеждане,
контролиране и съхраняване на бубеното семе.

(4) В 14-дневен срок директорът или упълномощено от него длъжностно лице
от съответната областна дирекция “Земеделие и гори” може да поиска от заявителя
писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3.

(5) В срока по ал. 4 от подаването на документите по ал. 3 директорът на
областната дирекция “Земеделие и гори”  или упълномощено от него длъжностно лице
издава удостоверение за регистрация. Регистрацията важи за срок 5 години. След
изтичането на срока на регистрацията  подновяването й се извършва  по реда на ал. 3.

(6) Собствениците или управителите на регистрираните гренажни
предприятия са длъжни да заявят в областната дирекция “Земеделие и гори”   всяка
промяна в обстоятелствата по ал. 3 в едномесечен срок от настъпването й.

(7) Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната
дирекция “Земеделие и гори”:

1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице;
4. при спиране на производството за период 12 месеца;
5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в

обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била
декларирана в срока по ал. 6.

(8) Заповедта по ал. 7 може да се обжалва по реда на Закона за
административното производство.
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(9) Контролът върху качеството на произвежданите яйца на копринената
пеперуда за показателите чистота и люпимост се извършва от Изпълнителната агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерството на земеделието и
горите.”

§ 15.  Членове 16 и 17 се отменят.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата “опазва” се поставя

запетая и  се добавя “усъвършенства и възпроизвежда”.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
“(2) Структурата на националния генофонд се изгражда по видове, породи и

линии, като броят им се определя за всяко племенно стопанство и институт с племенна
база.

(3) Комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите,
ежегодно определя структурата по ал. 2 и състоянието на генетичните ресурси по видове
и породи.

(4) Комисията по ал. 3 класифицира генетичните ресурси като:
1. застрашени от изчезване породи;
2. породи с намаляваща популация;
3. породи с постоянно и нарастващо значение.
(5) Комисията по ал. 3 представя доклад на министъра на земеделието и

горите с предложение за подпомагане от Държавен фонд ”Земеделие” на генетичните
ресурси съгласно класификацията им по ал. 4.”

§ 17. Член 20 се изменя така:
“Чл. 20. Селекцията в животновъдството се състои в:
1. идентификация и регистрация на контролираните животните от активната

част на популацията;

2. контрол на селекционните признаци, в това число продуктивните качества;
3. определяне на развъдната стойност, класификация, отбор и подбор.”
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата “състои” се добавя “в поддържане и увеличаване броя на

селскостопанските животни, чрез”
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
“1. производство на елитни и с висока развъдна стойност индивиди;
2. производство на генетична плазма (сперма, яйцеклетки, ембриони,  яйца и

други);”
3. Създава се т. 3:
“3. извършване на специфично видово заплождане чрез естествено

покриване, изкуствено осеменяване, трансфер на ембриони и заплождане инвитро.”

§ 19.  Създава се чл. 21а:
“Чл. 21а. Селекцията и възпроизводството при птици, пчели и буби се

осъществяват по  видове и линии в зависимост от поставената цел при условия и по ред,
определени в  наредбите по чл. 8, ал. 6.”

§ 20. В чл. 22 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
“1. генетично усъвършенстване на породи, линии и хибриди;
 2. отглеждане и развъждане в чисто състояние на съществуващи породи,

отродия и  линии;
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3. изпитване на комбинативните способности между породи и линии и
създаване схеми на хибридизация.”

§ 21. Член 23 се изменя така:
“Чл. 23. (1) Идентификацията, регистрацията и контролът на селекционните

признаци на животните от активната част на популацията  се извършват  от зооинженери
и техници-селекционери.

(2) Контролът на селекционните признаци на животните от активната част на
популацията може да се извършва и от фермери, получили удостоверение от развъдните
асоциации.

(3) Определянето на развъдната стойност, класификацията, отборът, подборът
и нормите за възпроизводство се извършват от зооинженери и/или научни работници -
селекционери.

(4) Изкуственото осеменяване и трансфер на ембриони се извършват по
съгласуван с развъдната организация случен план от лица със завършен курс за
изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони.

(5) Лицата по ал. 1, 2, 3 и 4 предоставят резултатите от дейността си на
развъдните асоциации в писмен вид в определен от тях срок.”

§ 22. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
“(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция създава и поддържа

Единна национална система, която съдържа информация за животните, предназначени за
селекция и репродукция, като ползва базата данни от информационната система
ЕВРОВЕТ.”

§ 23. В чл. 25 след думата “животни” се добавя “изходните линии при птици,
буби и пчели”.

§ 24. Членове 26 и 27 се изменят така:
“Чл. 26. Кръстоските, хибридите, репродуктивните стада свине и

родителските стада при птиците се вписват в зоотехнически регистри или книги.
Чл. 27. Родословните книги и зоотехническите регистри се водят от развъдни

асоциации, получили разрешение по реда на чл. 29, ал. 1, а зоотехническите книги - от
селекционери в развъдните стопанства.”

§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата “чистопородните” се добавя “и чистолинейните”;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
“1. произход, определен в съответствие с правилата за водене на

родословната книга;
2. идентифициране след раждане или излюпване съгласно правилата за

водене на родословната книга;”
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 след думата “регистри” се добавя “и книги”, след думите “методите

за” се добавя “селекция и”, думата “продуктивността” се заменя със “селекционните
признаци и продуктивните качества” и думите “ал. 3” се заменят с “ал. 5”.

§ 26. Член 38 се отменя.

§ 27. Заглавието на раздел III се изменя така:
“Окачествяване и търговия”

§ 28. В раздел III се създават чл. 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38е и 38ж:
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“Чл. 38а. (1) Търговията с животинска продукция от кланици, които прилагат
окачествяване и класификация по скалата EUROP, се извършва след окачествяването й.

(2) Окачествяването и класификацията на кланични трупове от свине, овце и
говеда  по скалата EUROP се извършват в кланици, в които броят на кланетата, изчислен
средно за календарната година, надхвърля определен брой.

(3) На окачествяване и класификация по ал. 2 подлежат животни, които са
идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.

(4) За окачествяването и класификацията се заплаща такса от кланицата,
определена с тарифа на Министерския съвет.

(5) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по
подходящ начин и на подходящо място цените, по които кланицата изкупува животните,
за единична бройка, за група животни, за всяка категория и клас по скалата EUROP.

Чл. 38б. (1) Окачествяването и класификацията по скалата EUROP се
извършват от лица (класификатори), които притежават свидетелство за класификация на
кланични трупове. Свидетелствата се издават от  Националния център за аграрни науки
(НЦАН) след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.

(2) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя в Института
по животновъдни науки към НЦАН и се одобрява от изпълнителния директор на НЦАН.

(3) За провеждане на обучението  и за повторно явяване на изпит в случаите
по ал. 4 кандидатите заплащат такси, определени в тарифата по
чл. 38а, ал. 4. Приходите от таксите се администрират от НЦАН.

(4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно. То може да бъде отнето от
контролните органи по чл. 38г, ал. 1 при установяване на нередности по
окачествяването, като:

1. отклонения от правилата за окачествяване;
2. непълноти и/или нередовности в документацията;
3. неспазване на сроковете за изпращане на данни;
4. други нередности, посочени в наредбата по ал. 6.

(5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит
по реда на наредбата по ал. 6.

(6) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и изпита и за
издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на
земеделието и горите.

Чл. 38в. (1) Министърът на земеделието и горите възлага на класификаторите
извършването на окачествяване и класификация на кланичните трупове в кланиците.

(2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в
които се извършват окачествяване и класификация, са длъжни да осигурят подходящи
условия за работа на класификаторите и да не възпрепятстват извършването на работата
по окачествяването и класификацията.

(3) След извършване на окачествяването и класификацията класификаторът
съставя протокол за резултата от окачествяването. Протоколът се предава на
отговорното лице от кланицата, което предоставя копие от него на производителя,
доставил или предал животните за окачествяване в кланицата.



12

(4) Производителят, доставил животни за окачествяване в кланицата, както и
собственикът или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от
окачествяването пред органите по чл. 38г, ал. 1.

Чл. 38г. (1) Окачествяването на кланичните трупове се контролира чрез
проверки от длъжностни лица от Министерството на земеделието и горите съвместно
със специалисти от НЦАН.

(2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на
информация от лицата по ал. 1, която им е станала  известна по време на проверките.

Чл. 38д. (1) Всяка седмица класификаторите изпращат в Министерството на
земеделието и горите данни за  средната цена за покупко-продажбата на кланичен труп
за определено тегло и категория, окачествен и класифициран по скалата EUROP.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят на класификаторите от длъжностни лица
от кланиците след удостоверяване с фактури на извършените покупко-продажби.

(3) Длъжностни лица от представителните пазари на  живи селскостопански
животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието и
горите данни за средната цена за покупко-продажбата на животните.

(4) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на
информация от лицата по ал. 1 и 3, която им  е станала известна във връзка със
задължението им за изпращане на данни за цените.

(5) Информация за данните по ал. 1 и 3 се предоставя от министъра на
земеделието и горите  - при поискване от орган на държавна власт, а на международни
организации – въз основа на сключени споразумения.

Чл. 38е. (1) Редът и методът за окачествяване и класификация на кланични
трупове от свине, овце и говеда по скалата EUROP се определят с наредби на министъра
на земеделието и горите.

(2) С наредбите по ал. 1 се определят и:

1. броят на кланетата, съгласно който в кланиците се прилага окачествяване и
класификация по скалата  EUROP;

2. начинът на обработка на доставените за окачествяване по скалата EUROP
животни;

3. редът за разглеждане на споровете по окачествяването и класификацията;
4. редът за  събиране на данните за цените на кланичните трупове и живите

животни;
5. редът за извършване на проверки в кланиците.
(3) Министърът на земеделието и горите определя със заповед

представителните пазари на живи селскостопански животни и продукти от тях.
Чл. 38ж. (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба

изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването,
маркировката и опаковката на яйца, реда за събиране на данни за средната цена на
покупко-продажбата  и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на
пазара.

(2) Министърът на земеделието и горите определя с наредба:

1. изискванията  за класификацията на месото и субпродуктите от домашни
птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид
и теглото на трупа;
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2. изискванията за съхраняване и предлагане на пазара на месо и субпродукти
от домашни птици;

3. тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото и
субпродуктите от домашни птици;

4. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата.”

§. 29. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:
“(1) Търговията с живи животни и животинска продукция се извършва на

пазари и тържища, във ферми и стопанства, в кланици и складове за яйца при спазване
изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.”

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея цифрата “1” се заменя с “2”.

§. 30. Членове 41 и 42 се отменят.

§ 31. В чл. 44, ал. 1 т. 3 се отменя.

§ 32. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата “репродукцията” се поставя запетая и се добавя
“окачествяването”.

2. Алинея 2  се изменя така:

“(2) На контрол подлежат развъдните асоциации и  обектите по
чл. 13, ал. 2, чл. 14, 14з, чл. 15, ал. 1, чл. 15а, 15б, 18, 33, чл. 38а, ал. 2 и чл. 38ж.”

§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата “репродукцията” се поставя запетая и се добавя
“окачествяването”.

2. В т. 4 думите “чл. 16, ал. 1” се заменят с “чл. 13, ал. 2” и текстът до края се
заличава.

§ 34. 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

“1. одобрена структура в Министерството на земеделието и горите или
упълномощени от министъра на земеделието и горите длъжностни лица - за обектите по
чл. 18, чл. 38а, ал. 2 и чл. 38ж;

2. областните дирекции “Земеделие и гори” - за обектите по
чл. 13, ал. 2, чл. 14з, чл. 15, ал. 1, чл. 15а и 15б;”

2. Създава се т. 3:

“3. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
– за развъдните организации, с изключение на развъдните асоциации по чл. 8, ал. 3 и
центровете за изкуствено осеменяване и трансфер на ембриони.”

3. Досегашната т. 2 става т. 4.

§ 35. Членове 50 и 51 се отменят.

§ 36. Създават се чл. 51а, 51б, 51в, 51г, 51д и 51е:
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“Чл. 51а. (1) Който означава биологичния начин на производство върху
животински продукти и храни от животински произход, които не са произведени при
спазване на правилата за биологично производство, не е осъществен контрол и не е
издаден сертификат, в нарушение на чл. 14, се наказва с глоба от  500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) При извършване на повторни нарушения по ал. 1  в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение се налага
глоба от 1000 до 2000 лв., а на юридически лица или еднолични търговци се налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.

(4) Продуктите по ал. 1-3 се отнемат в полза на държавата.
Чл. 51б. Лице, което без разрешение осъществява контрол върху

биологичното производство, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10
000 лв.

Чл. 51в. (1) Лице, което наруши изискванията на чл. 14з, се наказва с глоба от
500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 51г. (1) Лице, което произвежда и/или търгува  с чистопороден и
хибриден разплоден материал в нарушение на правилата по чл. 15, ал. 1, се наказва с
имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

(2) Лице, което произвежда чистопороден и хибриден разплоден материал,
без да е регистрирано, в нарушение на чл. 15, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в
размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 51д. (1) Лице, което произвежда и/или търгува с елитни и племенни
пчелни майки и отводки (рояци) в нарушение на правилата по
чл. 15а, ал. 1,  се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.

(2) Лице, което произвежда елитни и племенни пчелни майки и отводки
(рояци), без да е регистрирано по чл. 15а, ал. 2,  се наказва с глоба 500 лв.

(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице, се
налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 51е. (1) ) Лице, което произвежда и/или търгува с чистопородни и
хибридни яйца на копринената пеперуда в нарушение на правилата по
чл. 15б, ал. 1,  се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.

(2) Лице, което произвежда чистопородни и хибридни яйца на копринената
пеперуда, без да е регистрирано по чл. 15б, ал. 2,  се наказва с глоба 500 лв.

(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице, се
налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”

§ 37. Създава се чл. 53а:

“Чл. 53а. (1) Лице, което наруши изискванията на чл. 38а-38ж, се наказва с
глоба от   500  до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от  1000 до 3000 лв.”
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§ 38. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:

1. В т. 5 след думата “вълна” се поставя запетая и се добавя “пашкули”.

2. Създава се т. 5а:

“5а. “Животинска единица” са  0,85 млечни крави, 10 овце или кози,
3 свине–майки с прасенцата или 30 угоени свине, или 500 бройлера.”

3. Точка 12 се отменя.

4. Създава се т. 18а:

“18а. “Представителни пазари” са пазари, в които се извършва търговия с
живи селскостопански животни и/или продукти от тях в обем, който е представителен за
националното или местното производство в страната.”

5. Създават се т. 25а и 25б:
“25а. “Окачествяване и класификация по скалата EUROP”  е система за

окачествяване на кланични трупове от свине, овце и говеда и класифицирането им
според теглото, процента на постното месо, мускулната структура и общия външен вид
(конформация), мастното покритие, според вида на животното.

25б. “Случен план” е план, при който към определен разплодник се
прикрепват една или група отбрани еднотипни майки за получаване на максимални
резултати.”

6. Точка 28 се изменя така:

“28. “Ферма” е най-малката производствена единица за отглеждане на
определен вид животни, притежаваща не по-малко от 5 животински единици и
произвеждаща животинска продукция, предназначена за пазара.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 39. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на
земеделието и горите определя състава и издава правилник за организацията и дейността
на Съвета по животновъдство.

§ 40.  За създаване на регистъра по чл. 13 в тримесечен срок от влизането в
сила на закона Главното управление на Националната ветеринарномедицинска служба и
регионалните ветеринарномедицински служби предоставят на областните дирекции
“Земеделие и гори” към  Министерството на земеделието и горите данни от регистрите
на обектите по чл. 55 от ЗВМД.

§ 41. В срок една година от влизането в сила на закона заварените развъдни
ферми и стопанства, племенните и репродуктивните пчелини и гренажни предприятия
привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

§ 42. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на
земеделието и горите издава наредбите по чл. 14, чл. 15, ал. 1, чл. 15а, ал. 1, чл. 15б, ал.
1, чл. 38б, ал. 6 и чл. 38ж.

§ 43. В срок две години от влизането в сила на закона министърът на
земеделието и горите издава наредбите по чл. 38е.
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§ 44. Отменя се Законът за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от
1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г. и бр. 113 от 1999 г.).

§ 45. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн.,
ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от
1999 г. и бр. 86 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 43 се създава нова ал. 3:

“(3) Експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената
пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол. Експертизата се извършва чрез изпитвания за различимост, хомогенност и
стабилност и за стопански биологични качества.”

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата “животни” се поставя
запетая и  се добавя “а в случаите по ал. 3 - Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол”.

§ 46. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен
вестник”, с изключение на чл. 38а-38е, които влизат в сила от
1 януари 2005 г.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2002 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за животновъдството

Настъпилите структурни и икономически промени в страната, свързани с
преминаването към пазарна икономика, и създадените възможности за преминаване на
над 97 на сто от животновъдството в частния сектор доказват необходимостта от
създаването на правила и норми за организиране на съвременно, модерно и адаптирано
към европейските изисквания животновъдство.

Във връзка с това през 2000 г. бе разработен и приет Законът за
животновъдството, регламентиращ основно:
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- организацията, управлението и търговията в животно-въдството;
- дейността на развъдните организации, свързана и съответстваща на

Европейското право и адаптирана към новите условия за поемане на дейностите по
селекция и репродукция в животновъдството.

Прилагането на закона в продължение на две години показа необходимостта
от неговото актуализиране и разширяване обсега му на действие. В този смисъл беше
направен изводът създаването на Национален животновъден съюз напълно дублира
изградените в европейските страни продуктови бордове, които следва да намерят място
и в българското животновъдство и които имат по-широк обхват.

При изготвянето на сега действащия закон, ръководейки се от поетите
ангажименти на правителството на Република България за хармонизиране на
българското законодателство със законодателството на Европейския съюз, в него бяха
въведени актовете, съдържащи принципите и механизмите за правно регулиране в
областта на селекцията и репродукцията в говедовъдството, овцевъдството,
козевъдството, коневъдството и свиневъдството, търговията с разплодни животни и
биологични продукти от тях.

По този начин извън обсега на закона останаха изключително важни в
икономически и социален аспект сектори, като птицевъдството, зайцевъдството,
пчеларството и бубарството.

Изхождайки от спецификата им при производството, възпроизводството и
селекцията по видове, породи и линии, необходимо беше въвеждането на правила,
отразяващи условията и реда за извършване на селекция и регламентиране на обектите
за производство на разплоден материал. Животни с доказан произход, отглеждани при
подходящи технологични и зоохигиенни условия, могат да гарантират производството
на качествена стокова продукция и да дадат основата за развитие на рентабилно
животновъдство.

Изменението и допълнението на действащия закон се налага и в насока
регламентиране структурата на Националния генофонд в животновъдството, неговото
опазване, възпроизводство, съхраняване и финансово подпомагане.

Всяка развита страна, за да поддържа своя генетичен потенциал по видове и
породи животни, имащи национално значение и определящи облика на
животновъдството й, е необходимо да създаде условия и да гарантира неговото
запазване и възпроизводство.

Развитието на животновъдството през последните години и опитът на страни
с висок стандарт на животновъдно производство (Дания, Франция, Холандия и други)
показаха по безспорен начин, че ефективното и екологосъобразно животновъдство е
немислимо без осигуряването на достатъчно земя за оползотворяване на торовата маса и
гарантиране изхранването на животните. Във връзка с това в глава трета са формулирани
основните изисквания за необходимите площи, гарантиращи хармонията между
животните и околна среда и частично осигуряващи изхранването на животните с груби и
сочни фуражи.

В действащия закон не са предвидени възможности за развитие на
животновъдството на пасищна основа и използването на мерите и пасищата като
основен източник за създаване на полупланинско и планинско преживно
животновъдство. Страната ни разполага с неизползван потенциал от такива площи и
тяхното ефективното използване, подобряване и стопанисване ще допринесе за
намаляване себестойността на продукцията и за производство на екологични суровини
за преработвателната промишленост. Отдаването на мери и пасища под аренда и
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въвеждането на вещно право за ползване на засегнати от плевелна растителност и храсти
площи ще мотивира стопаните за увеличаване на производството и броя на животните.

В глава трета, раздел III “Търговия” се предлагат текстове за окачествяване
на животинската продукция, даващи възможност за препратка към наредби, с които ще
се регламентират изискванията на Европейския съюз при окачествяване на кланични
трупове, птиче месо и яйца за консумация и разплод. В преговорите по глава седма
“Земеделие” България има поети ангажименти за въвеждане до края на 2002 г. на
европейската система за окачествяване EUROP чрез съответните законодателни
промени. С въвеждането на системата ще се уеднакви класификацията и ще се улесни
търговията с месо, като се създадат необходимите предпоставки за наблюдение на
пазара.

И не на последно място, чрез прилагане на окачествяването производителят
на животни (свине, дребен и едър рогат добитък) ще бъде мотивиран да отглежда и
предлага на пазара животни с по-добро качество и по-ниска цена. Месопреработвателят,
съблюдавайки класификацията, ще заплаща не на база тегло, а според качествените
показатели, определени от независим окачествител. В резултат на последователното
прилагане на всички елементи от системата крайният потребител ще консумира по-
добър продукт.

Основните функции на окачествяването и класифицирането на кланични
трупове като един от основните механизми на Общата селскостопанска политика на
Европейския съюз са: съпоставимост на цените в Общността; установяване на усреднена
цена за кланичните трупове при изчисляването на референтната цена във връзка с
интервенцията на пазара на месо; гарантиране на справедливо заплащане на
производителите и улесняване точното наблюдение на пазарната ситуация в сектора.

Събирането на данни за цените на кланичните трупове, на живите животни и
на животинската продукция е част от изграждането на системата за наблюдение на
пазара, която е необходима във връзка с прилагането на законодателството на
Европейския съюз.

Текстовете на чл. 38а-38д са съобразени със следните регламенти от
законодателството на Европейския съюз, които ще бъдат отразени в нормативните
актове по прилагането на закона:

1. Регламент № 2137/92 на Съвета относно скалата на Общността за
класификация на кланични трупове от дребен рогат добитък и определящ стандартното
качество на Общността за пресни или охладени овчи кланични трупове, и разширяващ  Р
№ 338/91;

2. Регламент № 461/93 на комисията, установяващ подробни правила за
скалата на Общността за класификация на кланични трупове от дребен рогат добитък;

3. Регламент № 315/2002 на комисията за проучване на цените на пресни или
охладени овчи кланични трупове на представителните пазари на Общността;

4. Регламент № 3220/84 на Съвета, установяващ скалата на Общността за
окачествяване на кланични трупове от свине;

5. Регламент № 2967/85 на комисията, установяващ подробни правила за
скалата на Общността за класификация на кланични трупове от свине;

6. Регламент № 1208/81 на Съвета, установяващ скалата на Общността за
окачествяване на кланични трупове от възрастни говеда;
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7. Регламент № 344/91 на комисията, установяващ подробни правила за
прилагане на Р 1186/90 за разширяване обхвата на скалата на Общността за
окачествяване на кланични трупове от възрастни говеда;

8. Регламент № 295/96 на комисията, установяващ подробни правила за
прилагане на Р1892/87 по отношение на докладването на  пазарните цени на възрастни
говеда на базата на скалата на Общността за окачествяване на кланични трупове от
възрастни говеда;

9. Регламент № 2705/98 на комисията за определянето на цените на
възрастните говеда на представителните пазари на Общността и за проучването на
цените на други едър рогат добитък в Общността;

10. Регламент № 572/1999 на комисията относно реципрочното предаване на
информация между държавите членки и комисията по отношение на яйца и птиче месо и
отменящ Р № 1527/73.

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
животновъдството е съобразен не само с европейските регламенти и директиви, но и със
спецификата и особеностите на животновъдството у нас.

Очаква се новият закон да подобри организацията на производствената и
търговската дейност в областта на животновъдството, отчитайки неговата специфика и
въвеждайки изискванията на Европейския съюз.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното
събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.

6.11.2002 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


