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CONF-BG 44/02 
Допълнителна информация 
Глава7 – Земеделие (Ветеринарни въпроси) 
 
ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
58. Общи 
 
ЕС приканва България да предостави допълнителна информация относно 
план за съставяне на мониторингова програма за спонгиформната 
енцефалопатия по говедата (СЕГ). 
 
В Приложение 1 е приложен проект на мониторингова програма за СЕГ.  
 
ЕС приканва България да представи таблици за съответствие възможно 
най-скоро когато е завършено транспонирането за сектор или директива. 
Тези таблици ще бъдат съществени за оценката на правлилното 
транспониране на изискванията на ЕС.  
 
Приложение 2 съдържа график за подготовката на таблици на съответствие за 
хармонизираното европейско законодателство.  
 
 
ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
59. Система за контрол във вътрешния пазар 
 
- Мерки, предвидени за засилване на контрола на мястото на 
произход, включително административни процедури и отговорности; 
 
В настоящия момент Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) 
разполага с необходимите структури на национално, регионално и локално 
ниво, които извършват проверки на мястото на произход  на животновъдни 
обекти и предприятия  за добив и производство на животински продукти. 
Страната е разделена на 28 региона. Във всеки регион има регионална 
ветеринарномедицинска служба (РВМС) със структури по здравеопазване на 
животните и ДВСК на субрегионално и локално ниво. По отношение на 
здравеопазването на животните на територията на 28 РВМС са обособени 145 
субрегионални ветеринарни служби, които от своя страна включват 1162 
ветеринарни участъци. Като държавни служители  в тази област работят 658 
служители, от които 497 ветеринарни лекари. Във ветеринарните участъци 
работят 1162 лицензирани частнопрактикуващи ветеринарни лекари, които 
изпълняват задължителната държавна профилактична програма (включваща 
контрола на болестите), извършват ветеринарни проверки в животновъдните 
обекти и издават документи за придвижване на животни само ако произхождат 
от животновъдни обекти включени в профилактичната програма и в програмата 
за извършване на ветеринарни проверки. По този начин цялата територия на 
страната е под официален държавен ветеринарен контрол. 
В сферата на държавния ветеринарно-санитарен контрол територията на 28 
РВМС е разделена на 118 регионални инспекции по ДВСК. В тях работят 898 
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държавни служители, от които 789 ветеринарни лекари. Те извършват 
ветеринарни проверки в предприятията за добив на животински суровини и/или 
преработка на животински продукти, както и на всички дейности по съхранение, 
продажбата на едро, дистрибуция и/или продажбата на дребно на тези 
продукти.  
Рамковите изисквания на Директиви 89/662 и 90/425 за засилване на 
ветеринарните проверки на мястото на произход ще бъдат регламентирани в 
предстоящото изменение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност 
(ЗВМД) през втората половина на 2003г. Разпоредбите на посочените по-горе 
директиви ще бъдат въведени в наредби след изменението на ЗВМД през 
2003г. През 2003 година ще се извърши обучение на съществуващите 
структури по здравеопазване на животните и ДВСК за извършването на 
ветеринарните  проверки на мястото на произход и мястото на дестинация, 
съответно даване на здравни гаранции по изискванията в Директиви 90/425 и 
89/662. Пълното прилагане на тези Директиви ще бъде постигнато към момента 
на присъединяването на България към ЕС. 
 

- Мерки, предвидени по отношение на не-дискриминиращи 
проверки на място при транспорт и при крайната дестинация;  
 
Тези мерки ще бъдат предвидени в предстоящото изменение на ЗВМД, което 
ще бъде прието през втората половина на 2003г. При обучението на 
служителите в структурите на НВМС относно изискванията на ветеринарното 
законодателство на ЕС, ще се обърне специално внимание за извършване на 
проверки по принципа на не-дискриминиращи проверки на животните и 
животинските продукти, произхождащи от различните страни членки. 
 
 
- Създаване на официален регистър на посредниците, заети в 
търговията с животни и животински продукти в рамките на Общността; 
 
Създаването на такъв официален регистър ще залегне в промяната на ЗВМД, 
която ще бъде приета през втората половина на 2003г. До края на 2003 година 
ще бъдат изготвени  първо на регионално ниво (РВМС) официални регистри на 
посредниците, заети с търговията с животни и животински продукти, след което 
информацията от тях ще бъде обобщена за създаването на национален 
регистръ, който ще се държи в Главно управление на НВМС и ще съдържа 
данни в съответстив е с изискванията на чл. 12 от Директива 90/425, т.е. 
официален индивидуален номер на всеки дилър, помещение(я) използвано от 
него под контрола на органите на НВМС и резултатите от всички проведени 
редовни инспекции.  
 
 
- Мерки, предвидени за осигуряване на възможности за защита на 
други Страни членки от всички мерки, считани за необходими, включително 
капацитет за спиране на търговията с продукти, идващи от специфични 
български райони, засегнати от болестта. 
Съгласно чл. 23, т. 7 от ЗВМД, мерките за предпазване, ограничаване и 
ликвидиране на заразните и паразитните болести представляват комплекс от 
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временни ограничителни мерки, наложени върху животновъдни обекти, 
населени места и територии, в които е установена заразна или паразитна 
болест (болестите по Приложение I на Директива 82/894). Съгласно чл. 29, 
ал. 5 от ЗВМД при особено опасни заболявания, които застрашават 
територията на цялата страна, министърът на земеделието и горите издава 
заповед за ограничаване и ликвидиране на съответната болест. В нея се 
забранява придвижване на възприемчивите към съответната болест животни и 
произхождащите от тях животински продукти (ако са фактори за 
разпространение на инфекциозния агент) от засегнатия регион  в други региони 
на България. Забранява се също търговията, пазарите и изложбите на този вид 
животни или продукти от засегнатия регион в други региони. Компетентните 
органи на Министерство на вътрешните работи, които контролират 
транспортните средства превозващи животни и животински продукти, също са 
отговорни за прилагането на заповедта. Определят се предпазна и надзорна 
зони, съгласно наредбите за профилактика и борба с болестите, които са 
хармонизирани със законодателството на Общността (Директиви 85/511/ЕЕС, 
92/40ЕЕС, 92/66ЕЕС, 92/119ЕЕС). Държавните и частните лицензирани 
ветеринарни лекари спират да издават ветеринарномедицински свидетелства 
за животни и животински продукти от предпазната и надзорната зони. В 
заповедта на министъра на земеделието и горите се определят правата и 
задълженията на физическите лица, министерствата, държавните и общински 
органи и други юридически лица относно мерките, които следва да се приложат 
за ограничаване и ликвидиране на тези болести. Контролът по изпълнението на 
заповедта се възлага на генералния директор на НВМС. 
При възникване на заразна болест, която не е включена в анекс I на 
Директивата  (туберкулоза по говедата, бяс, Ку-треска и др.) заповедите за 
тяхното ограничаване и ликвидиране се издават от директора на РВМС.  
При двата случая органите на МВР съответно КАТ в съответните  региони 
осъществяват засилен контрол на транспортните средства превозващи 
животни и животински продукти, както и придружаващите ги документи 
(ветеринарномедицинско свидетелство). 
 
След присъединяването България ще гарантира, че животни и животински 
продукти, произхождащи от райони, в които са установени заразни болести, 
няма да бъдат придвижвани на територията на страна и в Общността.  
 
След присъединяването ще се прилагат същите мерки относно придвижването 
на животните и животинските продукти описани по-горе. 
 
 
ЕС приканва България да се присъедини възможно най-скоро към системата 
АНИМО. 
 
Решение 91/398 за информационната система АНИМО е въведено в България 
със Заповед на министъра на земеделието и горите No РД–09-1155 от 14 
декември 2001 година (ДВ бр. 2/2001 година). В нея са включени следните 
звена и структури на НВМС: регионалните ветеринарномедицински служби  в 
Благоевград, Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Пловдив, Русе и Хасково, 
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граничните инспекционни пунктове Варна, Аерогара София, Калотина и 
Капитан Андреево. Тези звена покриват територията на цялата страна.  
 
Проведено е обучение на български експерти по управлението на системата 
АНИМО, както следва: 
• Обучение на 18 експерти за 6 дена в Италия; 
• Два курса в България за 16 обучаващи по прокт на ФАР 9806.06.01.01 за 
побратимяване с Италия; 
• Обучение на 8 експерта от НВМС в Брюксел с помощта на ТАИЕКС. 
  
Следователно, България е подготвена да започне прилагането на 
информационната система АНИМО, веднага след като ЕС разреши достъп до 
тази система.  
 

 
60. Идентификация и регистрация на животни 
 

− Състояние на идентификацията и регистрацията на животни, 
специално за говеда, свине, овце и кози, и по-нататъшни стъпки за 
развитието до присъединяването. Информацията трябва да включва цифри 
за броя на животните, които в момента са или не са регистрирани, във или 
не в съответствие с изискванията на ЕС;  
 
Идентификацията и регистрацията за различните видове животни се извършват 
на отделни етапи.  
• Едри преживи: Маркирането на  едрите преживни в България започна 
през 1998 година в 17 от 28 региона на страната с метални ушни марки. През 
1999 година започна маркирането на едрите преживни животни в останалите 11 
региона с пластмасови марки. Пластмасовите марки се поставят и на двете уши 
на животните. Идентификацията на едрите преживни животни и регистрацията 
на животновъдните обекти е завършена. Маркирани са 618 523 броя говеда. 
Точният брой на говедата, които са маркирани в съответствие с изискванията 
на ЕС и този на говедата, които не са маркирани съгласно европейските 
изисквания ще бъде определен до края на 2002г. след като всички налични 
данни бъдат вкарани в информационната система ЕВРОВЕТ БГ.   
• Дребни преживни: Със Заповед № XI-134 от 18.04.2002г. на генералния 
директор на НВМС, през м. Април 2002г.  започна маркирането на дребните 
преживни животни. До 30.6.2002г. са маркирани общо 770 443 дребни преживни 
животни съгласно общите изисквания на Директива 92/102 EEC, което 
представлява близо 20% от поголовието на тези животни. 
• Свине: До края на 2002 г. ще бъде приета Наредба за идентификация на 
свине и регистрация на животновъдни обекти, съгласно изискванията на 
Директива 92/102. Идентификацията на тези животни ще се извърши през 2003 
година след влизането в сила на наредбата.  
 
 
- Разпоредби за осигуряване на регистрацията на движението на 
животни и регистрацията на внесени живи животни; 



 
 

 5 

НВМС осъществява контрол върху придвижването на животните чрез 
издаването на “ветеринарномедицински свидетелства за живи животни”, които 
на практика представляват здравни сертификати за придвижване на животни 
вътре в страната. 
 
Тези документи се изготвят по образец, утвърден от генералния директор на 
НВМС, с поредни номера, които се предават срещу подпис на 
частнопрактикуващите лицензирани ветеринарни лекари във ветеринарните 
участъци и на определени държавни ветеринарни лекари в РВЛ и ОВЛ. 
 
Ветеринарномедицинските свидетелства се издават в 4 екземпляра с различни 
цветове: първия екземпляр придружава товара; втория за ветеринарния лекар 
на мястото на предназначение; третия - за счетоводството на РВМС на 
произход; четвъртия остава на кочана. 
Ветеринарномедицинското свидетелство съдържа графи със следната 
информация: 
1. Изпращач или собственик на животните, паспорт, дата и място на 
издаване; 
2. Придружител или търговски посредник, паспорт; 
3. място на товарене; 
4. животни- вид, категория и брой на животните, номер на свидетелството 
за собственост;ветеринарномедицинска здравна книжка, ушна марка 
5. Място на произход и начин на придвижване на животните, вид и номер на 
превозното средство; 
6. Клинично състояние на животните 
7. Броя на дните преди транспорта, през които животните са били под 
ветеринарно наблюдение; проведени диагностични изследвания и ваксинации- 
срещу какви заразни болести, дата на изследванията или ваксинацията, серия 
и номер на ваксината; 
8. Цел за придвижване на животните- клане, угояване, отглеждане, 
разплод; 
9. Място на разтоварване; 
10. Получател- име, местожителство, адрес. 
 
Тази информация дава възможност за контрол върху придвижването на 
животните от 3 места: място на произход - регионална ветеринарномедицинска 
служба - място на получаване. 
Внесените животни запазват ушната марка/марки от страната на произход. 
Номерата на марките на страната на произход ще бъдат вкарани в базата 
данни на информационната система Евровет, заедно с номерата на новите (за 
България) ушни марки. По този начин винаги във файла за всяко животно може 
да се получи информация дали е от внос или не. 
 
- Съществуващи процедури и планове, предвидени за паспортите 
на животните; 
Само едрите преживни животни притежават задължително 
ветеринарномедицинска здравна книжка “паспорт” с определен номер, 
съгласно европейското законодателство.  Паспортите се отпечатват по форма, 
утвърдена от генералния директор на НВМС и се разпределят от НВМС 
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централно в РВМС. Издават се от държавен или лицензиран ветеринарен 
лекар.  Паспорта съдържа информация за собственика (име; населено място; 
област; регистрационен номер на фермата, където се отглежда животното; 
номер на ушната марка; описание на животното: вид, пол, възраст (дата на 
раждане), порода, цвят на косъма; информация за извършени диагностични 
изследвания за туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза; извършени 
ваксинации; извършени обезпаразитявания. Паспортът се държи у собственика 
и придружава животното при придвижване – при смяна на собствеността (в 
паспорта се отбелязва новия собственик) или при изпращане за клане. 
 
- Състояние в момента и предвидено развитие на компютъризираните 
бази данни за идентификацията и регистрацията на говеда и свине 
ФАР Проект ЕВРОВЕТ БГ (BG 99 13.01.02) за изграждане на информационна 
система за идентификация, регистрация и контрол на движението на едрите 
преживни животни (включително собственици, гледачи, стопанства и стада) 
завърши успешно на 22 юни 2002г. ЕВРОВЕТ БГ е в съответствие с 
изискваниятя на действащото законодателство на ЕС. Системата ще действа 
напълно (с покриване на всички данни) до края на 2002г. и ще позволи НВМС 
да представи точна актуализирана информация за броя на всички маркирани 
страната животни. Компютърната система работи добре; потребителите 
вкарват и стари и текущи данни. Вкарването на данни е лесно и се нуждае от 
малка помощ. 
Системата ще представлява гръбнака на системата за регистрация и 
проследяване движението на животните в цялата страна и ще даде възможност 
на страната ни да гарантира безопасността на продуктите от животински 
произход както пред българските, така и пред европейските потребители. 
 
Базата данни за свинете ще бъде изградена и ще започне да действа през 
2004г.  

След присъединяването към ЕС, България ще изпълнява изисванията за 
придвижване на животни в рамките на Общността. Това означава, че животните 
ще се придвижват със сертификатите, посочени в анексите на Директиви 
64/432 (свине), 91/68(овце и кози), 90/426 (еднокопитни), 90/539(птици и яйца за 
люпене) и 92/65 (балай животни), едрите преживни животни и със здравен 
паспорт, съгласно изискванията на Регламент 1760/2000. След 
присъединяването в компютърната система “Евровет”освен информация за 
идентификация на говедата ще се въвежда и информация  за другите видове 
животни. 
 

- Информация за това как стадата, които могат да ходят на общи 
пасища се разглеждат практически като една епидемиологична  единица. 
Поради особеностите на животновъдството по отношение на формирането на 
сборни стада от говеда, биволи, овце и кози, произхождащи от едно населено 
място и ползващи общи пасищни участъци и водопои, като епизоотологична 
единица се счита популацията от един вид животни произхождащи от едно 
населено място. Опитът на България в ограничаването и ликвидирането на 
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особено опасни заболявания е наложил при възникването на подобно 
заболяване, ограничителните мерки да се налагат върху цялото населено 
място, а не само в засегнатите животновъдни обекти. В много случаи в т.н. 
предпазна зона се включват населени места, намиращи се в близост до 
засегнатото населено място, независимо от това че до момента в тях не е 
установено заболяването. Ограничителните мерки  включват забрана за 
пашата и водопоите, като по този начин се прекъсват контактите по тези места 
от животни произхождащи от различни епизоотологични единици. В по-широк 
мащаб се блокира движението на животните с превозни средства на 
територията на цяла област, а в някои случаи в няколко съседни области. 
Прилагат се всички мерки предвидени в законодателството на ЕС. В някои 
случаи тези мерки са по- строги от тях, поради това, че броя на животните в 
една епизоотологична единица (едно населено място) е твърде голям и те са 
разположени в няколко десетки или стотици животновъдни обекти. 
При останалите заразни болести се прилагат ограничителни мерки в 
зависимост от естеството на заразната болест само на територията на 
населеното място, включващо епидемиологичната единица. Ограничителните 
мерки включват забрана за паша, забрана за придвижване в друга 
епидемиологична единица, забрана за използване на продукцията от 
заразените животни, дезинфекция, дезинсекция и девастация.. 
 
 

61. Финансиране на ветеринарните инспекции и контрол ( Директива на 

Съвета 85/73/EEC) 
 
ЕС приканва България да осигури подробна информация за рамковия закон и 
всякакви други сходни нормативни документи за изпълняване на таксите и 
финансовите мерки на ЕС, както и график, показващ схемата на изпълнение 
до присъединяването 
 
През втората половина на 2003г. ще бъде прието изменение на ЗВМД, което 
ще въведе основните положения на Директива 85/73, свързана с 
финансирането на ветеринарните инспекции и контрол. Измененията ще 
хармонизират членове 1-5 и 7 от Директивта и ще се определи кой плаща 
таксата, времето и мястото на плащане съгласно съответните приложения на 
Директивата.  
 
Сравнителната таблица в Приложение 3, показва следното:   
 
1. текущите такси, събирани от НВМС за ветеринарните инспекции и 
контрол съгласно Приложение А, Глава I, параграф 1 на Директива 85/73, са по-
ниски от съответните европейски такси, с изключение на някои елементи, за 
които е необходимо таксата да бъде намалена или да покрие действителните 
стойности на контрола. 
2. текущите такси, събирани от НВМС за ветеринарните инспекции и 
контрол съгласно Приложение А, Глава II и III на Директива 85/73, са по-високи 
от съответните европейски такси; 
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3. текущите такси съгласно Приложение А, Глава I, параграф 2, 
Приложение B и Приложение C на Директива 85/73 не са включени в тарифата 
на България (за тези такси няма позиции или те са събирани на базата на 
различна мерна еденица). 
 
Вземайки предвид сравнителната таблица, през 2003г. ще бъде подготвена 
нова тарифа за таксите за ветеринарна инспекция. Тарифата ще покрива 
всички елементи съгласно Директива 85/73. В периода 2003 – 2007г. ще има 
годишно увеличение/намаление на таксите, които са по-ниски или по-високи в 
сравнение с таксите, определени в Директива 85/73, докато се достигне 
размера на увеличението/намалението определено в Приложение 3. 
Годишното увеличение/намаление за съответния елемент ще бъде предвидено 
в проекта за нова тарифа през 2003г., така че към момента на присъединяване 
таксите ще отговарят на нивото на таксите в ЕС. 
 
 
62. Ветеринарни проверки на живите животни и животинските 
продукти, влизащи в Общността от трети страни  
 
- Допълнителна информация за всеки предложен граничен пост за 
ветеринарна инспекция предвидени подробности за планираната 
конструкция;  
 
Българската страна с помощта на ЕС трябва да реконструира 8 дългосрочни 
гранични ветеринарни инспекционни пункта (ГВИП), които ще служат като 
бъдеща външна граница на ЕС. Необходимо е тези дългосрочни пункта да 
бъдат готови преди присъединяване.  
 
България изпълнява проект з ФАР за проектиране и изграждане на гранични 
ветеринарни инспекционни съоръжения на ГВИП “Капитан Андереево” (на 
границата с Турция) и изграждането на зелена граница по българо-турската 
граница. Официалното откриване на строителните работи започна на 15 март 
2002г. и ще завърши през м.ноември 2002г.  
По програма ФАР (ФМ 2001) ще се проведе предпроектно проучване на 7 
дългосрочни ГВИП, бъдещи гранични пунктове на ЕС - Калотина, Гюешево, 
Варна, Бургас, летище София, Брегово и Златарево. Предвижда се до края на 
2002г. това проучване да бъде завършено с финансиране по програма ФАР 
(BG/IB2001-AG-03).  
Съответните детайли по плановете ще бъдат предоставени на ЕС след 
завършване на това проучване. Очакват се някои затруднения свързани със 
собствеността на земята и срокът, споменат по-горе, може да бъде удължен за 
всеки отделен пункт.  
  
По програма ФАР (ФМ 2002) са предвидени финансови средства за 
реконструиране на 3 ГВИП – Калотина, пристанище Варна и пристанище 
Бургас. 
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България ще кандидатства за помощ по програма ФАР 2003 за реконструкция 
на 3 ГВИП – Брегово, Гюешево и Златарево.  
 
През 2003г. България ще реконструира летище София със собствени средства. 
 
Със заповед No. РД-09-135 от 27.01.1999г., Министърът на земеделието и 
горите определя статута на граничните ветеринарни пунктове. До края на 
2002г. ще бъде приет проект на Заповед, изменящ Заповед No. РД-09-135. На 
база на този проект и на база на стратегията на НВМС (включена в стратегията 
на България по безопасност на храните), България планира да реконструира 
ГВИП преди присъединяване, както следва:  
 
1. Пристанище Варна (Черно море) за живи животни и продукти за 
човешка консумация на температурен и нетемпературен режим;   
• задание за предпроектно проучване за проектиране и 
строителство –2002г.; 
• изграждане- 2004 г.; 
• завършване на обучението на персонала - 2003 г.  
• експлоатация - 2004 г.; 
Очакван стокооборот (внос и износ) годишно – 200 000 тона ; 
2. Пристанище Бургас (Черно море) 
- за животински продукти за човешка и нечовешка консумация на 
температурен и нетемпературен режим; 
- за риба и рибни продукти  за човешка и нечовешка консумация 
на температурен и нетемпературен режим; 
• задание за предпроектно проучване  за проектиране и 
строителство – 2002г.; 
• завършване на обучението на персонала -  2003г. 
• изграждане – 2004 г.; 
• експлоатация – 2004г.; 
Очакван стокооборот (внос и износ) - 140 тона; 
3. Капитан Андреево (при Свиленград-граница с Турция) – шосе за живи 
животни и за продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и 
нетемпературен режим; 
• изграждане - 2002 г.; 
• експлоатация – 2002г.; 
• обучение на персонала- 2002 г. 
Очакван стокооборот - 31 000 тона, 
4. Златарево (до Благоевград-граница с Македония) – шосе за продукти 
за човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим; 
• задание за предпроектно проучване за проектиране и 
строителство - 2002г.;  
• кандидатстване за проект по ФАР за финансиране - 2003 г.; 
• обучение на персонала - 2004 г. 
• експлоатация - 2005 г.; 
Очакван стокооборот - 3 340 тона; 



 
 

 10 

5. Гюешево (до Кюстендил-граница с Македония) – шосе за продукти за 
човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим; 
• задание за предпроектно проучване за проектиране и 
строителство – 2002г.; 
• кандидатстване за проект по ФАР за финансиране проектирането и 
изграждането - 2003 г.  
• обучение на персонала - 2004 г. 
• експлоатация – 2005г.; 
Очакван стокооборот - 15 700 тона; 
6. Калотина (до София – граница с Югославия) – шосе за живи животни 
и продукти за човешка и нечовешка консумация на температурен и 
нетемпературен режим; 
• кандидатстване за проект по ФАР за финансиране - 2002г.; 
• задание за предпроектно проучване за проектиране и 
строителство – 2002г.; 
• изграждане - 2003г. ; 
• завършване на обучението - 2003 г.  
• експлоатация - 2004 г. 
Очакван стокооборот – 37 500 тона. 
7. София летище - за други животни и за продукти за човешка и 
нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим; 
• задание за предпроектно проучване за проектиране и  
строителство - 2002 г.; 
• реконструкция – 2003г.; 
• обучение на персонала - 2004 г. 
• експлоатация – 2004г. 
Очакван стокооборот - 100 тона, 57 000 птици., 250 животни, 50 000 
декоративни рибки; 
8. Брегово (до Видин – граница с Югославия) – шосе за продукти за 
човешка и нечовешка консумация на температурен и нетемпературен режим; 
• задание за предпроектно проучване за проектиране и 
строителство - 2002 г.; 
• кандидатстване за проект по ФАР за финансиране проектирането 
и изграждането - 2003г; 
• обучение на персонала - 2004 г. 
• експлоатация – 2005г. 
Очакван стокооборот - 120 тона; 
 
- Информация за трафика на продукти от животински произход 
предвиден по река Дунав и как България вижда мерките за контрол, които да 
бъдат провеждани; 
 
До края на 2002г. два нови гранични пропускателни пункта на р. Дунав (Русе и 
Видин) ще бъдат одобрени и включени в бъдещата Заповед, изменяща 
Заповед № РД 09-135/27.01.1999г. на Министъра на земеделието и горите. 
През тези два пункта няма да се извършва трафик на продукти от животински 
произход. Те ще бъдат използвани за внос само на фуражи.   



 
 

 11 

 
Подготовка за системата SHIFT. 
 
Всички дългосрочни ГИВП са оборудвани с компютри.  
 
 
63. Разходи във ветеринарната област   
 
Информация как ще гарантира, че ще бъдат осигурени необходимите 
фондове.  
Информация за разпоредбите, предвидени да гарантират пълното 
обезщетение на фермерите, чиито животни подлежат на мерките за 
ликвидиране. 
 
Съгласно чл. 31 от ЗВМД, Министерският съвет по предложение на министъра 
на земеделието и горите, утвърждава списък на болестите, за които 
предприетите мерки срещу тях се финансират от държавния бюджет.  
В раздел V от Правилника за приложение на ЗВМД е посочен реда за 
обезщетяване на собствениците на животни, продукти, инвентар и фуражи, 
унищожени при ликвидиране на заразни заболявания. НВМС предвижда да 
създаде фонд за обезщетяване на собствениците на унищожени животни, 
продукти, инвентар или фуражи. Разпоредбите за създаването на този фонд, 
както и правилата за набиране на приходите за фонда и разходването на 
средствата от него ще залегнат в предстоящото изменение на ЗВМД, което ще 
бъде прието през втората половина на 2003г.  
В момента собствениците се компенсират 100% в рамките на четири до шест 
седмици от момента на унищожаване на животните. При възникване на спешни 
ситуации по отношение на особено опасни заразни болести, средствата за 
компенсации се отпускат от държавния бюджет по искане на Министъра на 
земеделието и горите. 
Стойността на принудително убитите животни с профилактична и диагностична 
цел се заплаща по пазарната цена към момента на унищожаване на животните.   
 
 
64. Мерки за контрол на болестите по животните  
 
- мерките за гарантиране, че наличието или съмнителното наличие на 
заболяване са задължителни и незабавно се съобщават на компетентните 
органи; 
Съгласно чл. 34, т. 5 от ЗВМД собствениците на животни уведомяват незабавно 
обслужващия ветеринарен лекар при влошаване здравословното състояние на 
животните или намаляване на продуктивността им, които водят до съмнение за 
наличие на дадена болест и осигуряват достъп до фермата и животните за 
преглед. В хармонизираните с европейското ветеринарно законодателство 
наредби за шап по двукопитните животни, африканска чума по конете, 
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псевдочума по птиците, инфлуенца по птиците, бяс и някои екзотични болести 
по животните, е предвиден специален раздел “Мерки при съмнение за 
съответната заразна болест”. НВМС ще хармонизира изцяло 
законодателството по отношение на мерките за контрол на болестите до края 
на 2002 година. Редът по който се осъществява обявяването на възникването и 
ликвидирането на заразните и паразитните болести по животните е уредено с 
отделна Наредба № 21 от 15 май 2002 г. за обявяване и регистриране на 
заразните и паразитните болести (обн. ДВ, бр. 55 от 04.06.2002) , 
хармонизирана с Директива 82/894.  
Съгласно тази наредба обявяването  на първично възникнали заразни болести 
по животните, посочени на приложение № 1 (включените в това приложение 
болести са идентични с тези включени в Анекс I на Директива 82/894 ЕЕС)  се 
извършват със заповед на генералния директор на НВМС. Тази заповед се 
изпраща незабавно до поделенията на НВМС. Генералният директор на НВМС 
в срок от 24 часа след обявяването изпраща сведение за възникналите 
първични и вторични епизоотични огнища на заразните болести, което съдържа 
следната информация: дата на изпращане; време (час) на изпращане; страна 
на произход; наименование на заболяването; пореден номер на епизоотичното 
огнище; вид на епизоотичното огнище - първично или вторично; номер на 
епизоотичното огнище, от което се предполага, че произхожда източникът на 
инфекцията; регионални и географско разположение на животновъдния обект; 
други региони засегнати от ограничителните мерки; дата на потвърждаване на 
диагнозата; дата на възникване на съмнението; предполагаема дата на 
проникване на инфекциозния агент.; източник на инфекцията; предприети 
ограничителни мерки; брой на възприемчивите животни; брой на животните с 
клинични признаци; брой на умрелите животни; брой на закланите животни.  
Тези данни се изпращат на следните международни организации: Европейската 
комисия чрез компютърната система за обявяване на болестите ADNS, 
Международното Бюро по Епизотии и ФАО и ветеринарните служби на 
съседните страни. 
 
- Националната програма за контрол; 
Съгласно чл. 30 от ЗВМД, НВМС ежегодно изготвя държавна профилактична 
програма и списък на заразните болести, срещу които държавните 
ветеринарномедицински органи провеждат мерки, задължителни за всички 
физически и юридически лица (ежегодно двукратно алергично изследване за 
туберкулоза, лаботорни изследвания за бруцелоза по говедата, ензоотична 
левкоза по говедата, бруцелоза по овцете и козите, бруцелоза по свинете, 
лептоспироза по говедата и свинете и др.). Програмата се утвърждава от 
министъра на земеделието и горите и съдържа вида и схемите за прилагане на 
профилактичните мерки и сроковете за тяхното изпълнение.  
В България ежегодно се изпълняват мониторингови програми за надзор за 
редица актуални заболявания (шап, син език, класическа чума по свинете, 
спонгиформна енцефалопатия по говедата, скрейпи по овцете, нюкясълска 
болест по птиците, инфлуенца по птиците). 
 
- Системата за мониторинг и ситуацията с класическата чума 
по свинете, специално относно дивата свиня; 
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По отношение на класическата чума по свинете (КЧС) през последните 4 
години са констатирани следните случаи: 
- 1999 година- четири епизоотични огнища – 3 в бургаски и едно в 
шyменски региони; 
- 2000 година- едно епизоотично огнище в добрички регион; 
- 2001 година- едно епизоотично огнище в плевенски регион; 
- 2002 година- до края на м. май 2002 г са установени 26 епизоотични 
огнища на КЧС - в 14 региона на страната. 
Последният случай на КЧС при диви свине е констатиран през 1995 година. 
Броят на дивите свине в България е около 45 000 и е разпределен равномерно 
на цялата територия на страната в гористите и полупланински местности. 
От м. Октомври 2000 година е одобрена от министъра на земеделието и горите 
дългосрочна програма за мониторинг на дивите свине с цел установяване 
разпространението на вируса на КЧС при дивите свине. Програмата се 
изпълнява от НВМС със съдействието на Националната лаборатория за КЧС в 
състава на Националния диагностичен научноизследователски 
ветеринарномедицински институт в София, Националното управление по 
горите и Съюза на ловците и риболовците в България. В програмата са 
включени и т.н. “рискови зони”, които са обект на специално внимание а 
именно: 
1. Райони където в миналото са установявани епизоотични огнища на КЧС 
при диви свине; 
2. Райони с висока гъстота на дивите свине; 
3. Всички гранични райони; 
4. Райони, в които са регистрирани епизоотични огнища на КЧС при 
домашните и източнобалканските свине (отглеждани пасищно)през последните 
5 години; 
5. Райони с оживен туризъм; 
6. Райони в които се отглеждат източнобалкански свине. 
В периода 01.10.2000г. и 31.03.2001 г. са изследвани 1 334 проби от отстреляни 
диви свине и 7 от умрели диви свине. Резултатите от изследванията за наличие 
на заболяването от КЧС при дивите свине в страната са отрицателни. 
Пробите са изследвани в лаборатория за диагностика на КЧС към Националния 
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, по 
следните методи:  

• Имунофлуоресцентни техники  

• ЕЛАЙЗА.за детекция на вируса 

• ЕЛАЙЗА за детекция на антитела 

• Вируснеутрализационна реакция на клетъчни култури РК15 в алфа 
и бета вариант 
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- Система за мониторинг и ситуацията със синия език; 
До 1999 година страната бе свободна от заболяването син език по преживните 
животни. След констатиране на заболяването в началото на м. юли 1999 година 
НВМС ежегодно провежда програма за епизоотологичен надзор. Програмата 
включва общи и специфични мерки.  
Общите мерки включват:  
- ежедневни клинични прегледи в десеткилометровата гранична 
зона с Турция и Гърция. След констатиране на заболяването син език и по 
западната граница през м. септември 2001 г., ежедневните  клинични прегледи 
обхващат и десеткилометровата гранична зона с Югославия и Македония.  
- ежеседмични клинични прегледи в областите граничещи с Турция, 
Гърция, Македония и Югославия.  
Провеждат се следните специфични мерки: обработка на възприемчивите 
животни срещу ектопаразити и обработка на помещенията за животни.  
Извършва се лабораторен контрол върху разпространението на синия език в 
засегнати или застрашени райони по цялата южна  и западна граница, както и 
изследвания в незасегнати от заболяването през 1999 и 2001 година региони. 
Както по време на първото констатиране (1999г.) на заболяването в Бургаски, 
Ямболски, Хасковски и Кърджалийски региони, така и при констатирането му по 
западната граница, през 2001 г. се изследваха животни сентинели, 
разположени на 40 км навътре от засегнатите селища за установяване на 
дълбочината на проникване на инфекциозни агент.  
По време на втората епизоотия на син език през 2001 заболяването е 
констатирано в 75 населени места в 6 региона. Най–силно бе засегната 
Кюстендилска област – 22 населени места, от които в 14 бяха наблюдавани 
клинични признаци. Във всички останали населени места бяха установени само 
серологично положителни резултати. Изследвани бяха 7 831 кръвни серума за 
наличие на антитела срещу вируса на син език с помощта на реакция ЕЛАЙЗА. 
По време на тази епизоотия синият език в България за първи път преодоля 43-
ят паралел северна ширина  в 6 селища на Видинска област и 4 на област 
Монтана. До скоро такова разпространение беше считано за невъзможно.  
 
- Приготовления за процедурите на Общността за обявяване и 
системата ADNS.  
От 17.1.2002 година НВМС е включена в системата ADNS. През м. април за 
първи път по тази система бе обявена класическа чума по свинете в 
Силистренска област. 
 
 
65. Здравеопазване на животните – търговия с живи животни и 
продукти от животински произход  
 
- мерки, гарантиращи че само живи животни и животински 
продукти, които отговарят на изискванията на съответните директиви, се 
изпращат от българска територия в територията на друга Страна членка. 
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Информацията трябва да включва въпроси по проверките за идентификация 
и клиничен преглед на живите животни; 
Сегашно състояние 
Съгласно разпоредбите на ветеринарното законодателство всички животни, 
предназначени за търговия, се преглеждат клинично на мястото на произход, 
преди тяхната дестинация и ако има отклонения в здравословното им 
състояние се забранява тяхното придвижване. Съгласно националното 
законодателство се разрешава  придвижване с търговска цел само на здрави 
животни. При възникване на заболявания, НВМС налага ограничителни мерки 
върху животновъдния обект, върху цялото населено място или върху 
определен регион, в зависимост от естеството на заболяването. В такива 
случаи се разрешава придвижване на животни само за санитарно клане до 
кланици определени от НВМС.  
НВМС извършва периодични ветеринарни проверки чрез специалисти 
оторизирани от директора на РВМС, които контролират изпълнението на 
държавната профилактична програма. Животните предназначени за експорт се 
карантинират за 30 дни в карантинни бази определени и одобрени от комисия 
определена от директора на РВМС. Животните трябва да преминат проверка за 
идентичност преди настаняването им в карантинните бази. По време на 
карантината се извършват необходимите клинични прегледи и лабораторни 
изследвания за гарантиране здравето на животните. След напускането на 
карантинните бази животните трябва да преминат отново през проверка за 
идентичност. 
НВМС е изготвила регистър на всички предприятия, които произвеждат 
продукти от животински произход. До присъединяването на България към ЕС, 
продукти от животински произход ще се изпращат в територията на страна 
членка, само ако България е включена в списъка на страните, от които е 
разрешен вноса на тези продукти, производственото предприятие е в списъка 
на одобрените предприятия и стоката е придружена от ветеринарен 
сертификат по образец на ЕС, подписан от официален ветеринарен лекар, 
гарантиращ, че са изпълнени изискванията на съответната директива. 
До края на 2002 г. ще бъдат въведени всички изисквания на ЕС по отношение 
придвижване на животни вътре в Общността.  
През 2003 и 2004 г ще бъде извършено обучение на служителите в структурите 
на НВМС на регионално ниво, които ще извършват проверките за идентичност, 
вкл. и клинични инспекции на живи животни, предназначени за търговия в 
страните членки. Регионалните ветеринарномедицински служби ще бъдат 
снабдени с необходимите сертификати и ограничен брой държавни 
ветеринарни лекари ще бъдат обучени и оторизирани да попълват и подписват 
сертификати за живи животни предназначени за придвижване вътре в 
Общността.След присъединяването структурите на НВМС ще са в състояние 
да извършват ветеринарните проверки за идентичност и клинична инспекция на 
живи животни на мястото на произход, с оглед даване на здравни гаранции, че 
само животни, които отговарят на ЕС изискванията ще бъдат изпращани на 
територията на други страни-членки. 
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- Мерки за разделяне на животни с различен здравен статус по 
време на транспорт от мястото на произхода до дестинацията; 
Към момента на присъединяване всички животни ще бъдат идентифицирани, 
което ще даде възможност за даване на здравни гаранции, че само животни с 
изравнен здравен статус ще могат да бъдат транспортирани заедно от мястото 
на произход до мястото на дестинация.  
Транспортните средства превозващи животни задължително подлежат на 
механично почистване и дезинфекция след всеки превоз. Издаването на 
ветеринарни сертификати за придвижване става само за здрави животни,  
поради което не е възможно смесването на животни с различен здравен статус 
по време на транспорта. Територията на страната позволява транспортиране 
то на животните да става в рамките на допустимите 8 часа съгласно 
изискванията за хуманно отношение по време на транспорт. 
 
- Процедури за здравни сертификати 
 
Процедурите за придвижване в страната са описани в т. 60. 
Понастоящем процедурите при износ са следните: 
А/ при износ за старни членки на Европейския съюз – моделите на 
сертификатите са тези, които се изискват за живи животни и животински 
продукти, които се въвеждат в Общността от трети страни.  
Сертификатите за износ на животни в ЕС се издават от НВМС. Те се 
зачисляват на  началника на отдел “Заразни болести” към РВМС с опис на 
серията и номерата. Началникът на отдел “Заразни болести” предоставя на 
държавния ветеринарен лекар, който  контролира депото за износ, 
сертификатите за всяка пратка поотделно и не по-рано от 5 дни преди износа.  
Предоставените сертификати се завеждат от началника на отдел “Заразни 
болести” в дневник, в който се посочват датата, трите имена и длъжността на 
държавния ветеринарен лекар, който контролира депото. Сертификатите се 
попълват и подписват от държавния ветеринарен лекар, контролиращ депото в 
деня на подписването на партидата. Издаденият сертификат се преподписва и 
преподпечатва от началника на отдел “Заразни болести” с подпис и печат с 
цвят различен от този на държавния ветеринарен лекар, контролиращ депото. 
Държавен лекар, който контролира депото поставя  собствен кодов номер, 
съставен от номера на региона, номера на регистрираното депо и произволно 
избран трицифрен номер, който е различен за всеки сертификат. След 
оформянето на сертификата същият  се изпраща  не по-късно от 24 часа от 
момента на пристигане по факс на страната вносител и до входящия граничен 
пункт на първата страна член на ЕС, през която преминават животните. 
Сертификатите за износ на животински продукти се изготвят и попълват в 
съответствие с образците на сертификатите за съответните продукти, 
приложени към съответните Решения на ЕС. Формулярите на тези сертификати 
се отпечатват в четири идентични екземпляра с един и същ индивидуален 
сериен номер. Впоследствие същите се разпределят в съответните РВМС. 
Държавният ветеринарен лекар по ДВСК отговорен за контрола на одобрените 
за износ в страните от ЕС предприятия получава срещу подпис комплектите 
сертификати за съответните продукти. Ветеринарният лекар ги пази и отговаря 
лично за тяхното съхранение, правомерно използване и издаване. Когато 
комплектът бъде попълнен само четвъртият екземпляр от сертификата остава 
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при ветеринарния лекар. Този екземпляр се предава на главния счетоводител 
на РВМС за съхранение и последващи проверки.  
Б/ при износ за страни, които не са членки на ЕС се издава ветеринарен 
сертификат за износ по образец, утвърден от генералния директор на НВМС, 
като текстът в сертификата освен на български език е и на един от най-често 
използваните езици в международните отношения. Ветеринарните сертификати 
за износ се издават от държавни ветеринарни лекари, определени със заповед 
на директора на РВМС, от чиито район произхождат животните или продуктите 
или отговорни за предприятията, които са одобрени за износ в страните от ЕС. 
Допуска се ветеринарният сертификат за износ за страни, които не са членове 
на ЕС да е по образец на страната вносител, одобрен от генералния директор 
на НВМС, и да съдържа текст на официалния език на страната-вносител, както 
и на български език.  
 
След присъединяването структурите на НВМС в съответните региони (по 
здравеопазване на животните и обществено здравеопазване) ще притежават 
необходимата квалификация за даване на здравни гаранции за придвижване на 
животни и животински продукти от територията на България за останалите 
страни-членки. Образците на сертификатите, съгласно Директивите ще се  
отпечатват  в лицензирани от Министерството на финансите печатници и ще се 
пазят в  РВМС. Директорите на РВМС ще предоставят сертификатите на 
съответните ветеринарни специалисти по здравеопазване на животните и 
обществено здравеопазване. Ветеринарните специалисти, които  ще попълват 
сертификатите ще преминат специално обучение относно изискванията на 
Директивите за търговия в Общността и процедурите по издаване на 
сертификати.  
 
- Мерки, гарантиращи че събирателните центрове, 
превозвачите и посредниците отговарят на изискванията на ЕС 
Изискванията на Директиви 64/432, 91/68 и 90/426 към събирателните 
центрове, превозвачите и посредниците при търговия с живи животни, ще 
бъдат регламентирани в предстоящото изменение и допълнение на  ЗВМД през 
втората половина на 2003 г. 
 
ЕС приканва България да представи допълнителна информация по мерките, 
предвидени да гарантират, че свинете, ваксинирани срещу класическа чума 
по свинете и месото от ваксинирани свине няма да се изпраща за търговия 
в рамките на Общността 
 
От 01.09.2002 г. ще започне ваксинация с маркерна ваксина във всички ферми 
с над 5000 свине, а през 2003 – във ферми с над 200 свине. През 2004 с такава 
ваксина ще се ваксинират всички свине в страната. От 01.01.2005 ще спре 
ваксинацията срещу КЧС. С въвеждането на компютърната система за 
идентификация на свинете през 2004 г. ще бъде включена информация за това 
дали животното е ваксинирано или не. Използването на тази информация ще 
даде възможност за недопускане издаването на сертификати за придвижване 
на ваксинирани свине в други страни-членки и тези свине ще се търгуват само 
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на територията на България.  За страните-членки ще бъдат придвижвани свине, 
родени след 01.01.2005 г., които няма да бъдат ваксинирани. 
 
 
Защита на общественото здраве 
 
66. Национален план.  
 
ЕС приканва България да предостави национален план за постигане на пълно 
съответствие с изискванията на ЕС относно условията за защита на 
общественото здраве в предприятията за животински продукти. Планът 
трябва да обхваща всички сектори, т.е. червени меса с връзка с месо от 
едър дивеч отглеждан във ферми, пилешко месо с връзка със заешко месо и 
месо от дребен дивеч отглеждан във ферми, месо от дивеч, месни продукти, 
месни заготовки и мляно месо, мляко, риба, мекотели и черупчести, “Балай”-
продукти и обработка на други животински отпадъци (екарисажи) и включва 
във всеки сектор броя на предприятията, разделени на индустриални и с 
нисък капацитет, като се посочва съответния годишен максимален 
производствен капацитет. 
 
Съгласно поетите ангажименти преструктурирането на предприятията за 
преработка на суровини и производство на хранителни продукти от животински 
произход ще завърши до края на 2003 г. Броят на действащите в момента 
предприятия по сектори по групи с индустриален и нисък капацитет е посочен в 
Приложение №4. 
По отношение изискванията за сградния фонд и оборудването, които изискват 
по- големи финансови инвестиции се дава възможност предприятията да 
кандидатстват и усвоят финансовите средства, отпускани за този вид дейност 
по програма САПАРД. В края на 2003 г. се очаква всички предприятия, които 
останат да работят на територията на Р. България да отговарят на 
изискванията за съответния тип и капацитет предприятие. В момента всички 
действащи предприятия са включени в регистър по групи според вида на 
произвежданите продукти. Всички предприятия за месодобив, месопреработка 
и рибопреработка, които не отговарят на изискванията на българските наредби, 
респективно на директивите на ЕС, са разработили бизнес програми за 
преструктурирането си. Бизнес плановете се създават от собствениците на 
предприятието или техен представител за определен срок и се одобряват от 
ветеринарният инспектор от ДВСК, който контролира предприятието. Ако 
дадено предприятие не изпълнява критериите споменати в бизнес програмите 
и определени от самият собственик на предприятието, поради липса на 
финансови средства, неговата дейност се спира временно до осигуряването им 
или постоянно, ако такива средства не се намерят. Проверките по 
съответствието на предприятията от съответните групи ще започнат три 
месеца преди изтичането на периода за съответната група така, че до 
31.12.2003 г. в регистъра на предприятията одобрени от НВМС да останат само 
тези, които отговарят на изискванията на наредбите. Предприятията, които не 
са включени в регистъра ще бъде затваряни от началото на 2004 г.  
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67. Защита на общественото здраве в предприятия относно 
предприятията за производство на прясно месо и месни продукти, 
пилешко месо, заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми 
 
ЕС окуражава България да продължи ефективното изпълнение на 
законодателството на ЕС в  целия сектор месо. 
 
 
68. “Балай” продукти  
 
- график за практическото изпълнение на изискванията на ЕС ; 
Директива 92/118/ЕЕС ще се въведе в българското законодателство до края на 
2002 г.  
На предприятията, които произвеждат тези продукти трябва да бъдат 
приведени в съответствие с изискванията на ЕС до края на 2003 г. Проверките 
за съответствие на предприятията ще започнат три месеца преди 31 декември 
2003 г. За предприятия, които не отговарят на изискванията ще се използва 
същата процедура, посочена в т. 66.  
 
- списък на продуктите от животински произход, който да се обхваща от 
Директива на Съвета 92/118/ЕО. 
Списъкът на предприятията и видовете продукти в съответствие с Директива 
92/118/ЕЕС, Приложение № 5. 
 
 
69. Fisheries sector 
 
ЕС окуражава България да продължи ефективното прилагане на 
законодателството на Общността в този  сектор.  
 
 
70. Защита на общественото здраве за предприятията за 
производство на мляко и млечни продукти 
Информация относно естеството на предвидената преходна мярка, както и 
националния план, споменат в точка 58 по-горе, за постигането на пълно 
съответствие с оглед защитата на общественото здраве.  
България ще трябва да направи всичко необходимо, документирано чрез 
прецизна информация, което да се предостави от България, че ще 
предприеме, изпълни и въведе в сила достатъчно мерки за гарантиране, че 
продуктите от въпросните предприятия: 
- ще се продават само на вътрешния пазар; 
- ще са ясно обозначени, което означава съответно на естеството 
на продукта и в съответствие със “задачите” на Общността; 
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- ще се използват за по-нататъшна преработка само ако са 
осигурени необходимите гаранции за търговия на крайния продукт; 
- няма да се търгуват незаконно. 
Списък на фермите, произвеждащи сурово мляко, предназначено за по-
нататъшна преработка, за което се иска преходен период под контрола на 
НВМС. Списъкът трябва да показва вида на параметрите, за които се иска 
преходен период, издаването на здравен сертификат за животните, 
гаранции за канализиране на доставката на такова мляко от НВМС до 
предприятия, които се намират само в България. България се приканва да 
предостави на ЕС цялостна информация за недостатъците във фермите, 
за които се иска преходния период и предложените времеви рамки за 
корекции на всеки вид недостатък. 
ЕС приканва България и да предостави списък, одобрен от НВМС, на всички 
предприятия, които ще отговарят на изискванията на ЕС от датата на 
присъединяването или където се искат преходни мерки. За всяко отделно 
предприятие трябва да се посочи: 
- името и адреса на предприятието; 
- вида дейност (термично преработено мляко, продукти на базата 
на термично преработено мляко); 
- направената от НВМС оценка на всяко отделно предприятие, като 
се използват следните критерии за оценка: дали това предприятие е вече в 
съответствие с изискванията на ЕС;  дали се очаква към датата на 
присъединяването предприятието да е в съответствие с изискванията на 
ЕС;  дали предприятието не е в съответствие с изискванията на ЕС, но има 
одобрен план за модернизация и реконструкция; 
- за предприятията, които към датата на присъединяване няма да 
са в съответствие с изискванията на ЕС, следва да се посочи естеството 
на недостатъците, за които се изисква прилагането на преходни мерки, 
като се посочи отпратка към конкретни разпоредби от изискванията на ЕС; 
- данни, че е налице одобрен от НВМС и обвързван със съответни 
ангажименти план за реконструкция и модернизация на съответното 
предприятие. 
 
България поддържа своето искане да получи преходен период по 
отношение на преработката на сурово мляко, коeто не отговаря на 
изискванията на: 
1. Анекс А, глава ІІ на Директива 92/46/EEC 
2. Анекс А, глава ІІІ, буква А на Директива 92/46/EEC 
3. Анекс А, глава ІV на Директива 92/46/EEC 
 
Повече подробности относно същността на преходната мярка и плана за 
действие за привеждането в съответствие на фермите, суровото мляко и 
преработвателните предприятия с изискванията на Директива 92/46 са дадени 
по-долу. 
 
По отношение на искания преходен период суровото мляко тябва да бъде 
произведеждано в три групи ферми, класифицирани по следния начин: 
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1. Ферми, които отговарят както на изискванията за ферми, така и на 
изискванията за млякото – те отговарят на изискванията на Приложение А, 
Глави II и III на Директива 92/46, а млякото от тези ферми отговаря на 
изискванията на Приложение А, Глава IV на Директива 92/46. 
 
2. Ферми, които отговарят на изискванията за ферми, но не отговарят на 
изискванията за мляко - те отговарят на изискванията на Приложение А, Глава 
II на Директива 92/46, но не отговарят на изискванията на Приложение А, Глава 
IV на Директива 92/46, като обаче ОБМ и ОБСК показателите на това мляко се 
доближават до стандартите на ЕС. 
 
Планът за действие за привеждане в съответствие на млякото в тези ферми е 
както следва : 
 
• В периода 2002-2005 г. млякото ще отговаря на показателите ОБМ 
и ОБСК съгласно Приложение 3 от Наредба № 30 от 20 ноември 2000 г. за 
ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово 
мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, 
производството и търговията с мляко и млечни продукти, както следва: 
o първо качество за краве мляко- до 500 000/мл.ОБМ и 
ОБСК; 
o първо качество овче и козе мляко- до 1.500 000/мл.  ОБК. 
 
• В периода 2006-2007 г. млякото ще отговаря на следните 
изисквания : 
o екстра качество за краве мляко- до 300 000/мл.ОБМ и до 
400 000/мл ОБСК; 
o първо качество овче и козе мляко - до 1.500 000/мл.ОБМ; 
 
• В периода 2007 - 2009 г. суровото краве, овче и козе млякото ще 
отговарят на изисквания за ОБМ и ОБСК, които са по-ниски от равнищата за 
2006-2007 г. с оглед да могат да достигнат изискванията на Анекс А, глава ІV от 
Директива 92/46 през 2009 г. 
 
3. Ферми, които не отговарят нито на изискванията за ферми, нито на 
изискванията за мляко – фермите не отговарят на изискванията на Приложение 
А, Глави II и III от Директива 92/46, а млякото от тези ферми не отговаря на 
изискванията на Приложение А, Глава IV от Директива 92/46. тези ферми ще 
трябва да съответстват на изискванията на Приложение А, Глави II и III от 
Директива 92/46 не по-късно от края на 2007 г. Млякото от тези ферми трябва 
да отговаря на изискванията за мляко от фермите от втората група, посочени в 
точка 2 по-горе засягащи ОБМ и ОБСК. 
 
В случай, че до края на 2009 г. млякото от фермите от втората група, посочени 
в точка 2 по-горе, не отговаря на изискванията, посочени в Приложение А, 
Глави IV от Директива 92/46, на тези ферми няма да бъде позволено да 
предават мляко за преработка и то ще трябва да се използва само за 
собствена консумация. 
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Фермите от третата група, посочени в точка 3 по-горе, които до края на 2007 г. 
не съответстват на изискванията, посочени в Приложение А, Глави II и III от 
Директива 92/46, както и млякото от тези ферми, което не отговаря на 
изискванията за мляко за втората група ферми, няма да се допуска да предават 
млякото за преработка и ще трябва да го използват само за собствена 
консумация. 
 
Всички ферми от трите групи са в съответствие с изискванията на Приложение 
А, Глава I от Директива 92/46/ЕИО. 
 
По показатели ОБМ и ОБСК суровото биволско мляко ще отговаря на 
изискванията на Анекс А, Глава ІV, Б от Директива 92/46/ЕИО от 2004 г. 
 
България е изготвила списък с ферми принадлежащи към горепосочените 
групи. 
 
В съответствие с Националния план за подобряване качеството на млякото 
България ще се въведе система за дотиране на млякото съответстващо на 
показателите общ брой соматични клетки, общ брой микроорганизми и 
инхибитори, като ще се дотира само сурово мляко по години и качество, както е 
изброено по-горе. Тези субсидии ще стимулират подобряването на качеството 
на млякото. Тези субсидии ще се предоставят само в предприсъединителния 
период. 
 
Преструктуририрането на млекопреработвателните предприятия в България 
ще завърши до края на 2003 г., като след тази дата ще останат да работят само 
тези, които отговарят на изискванията на Анекс Б от Директива 92/46. Тези 
предприятия ще бъдат разделени на три категории в зависимост от качеството 
на суровото изкупваемо мляко, което ще преработват.  
 
1. В първата категория ще попадат тези, които са одобрени в 
съответствие с Директива 92/46, като преработват мляко доставяно от фермите 
от първа група посочени по-горе и произвеждащи млечни продукти, които 
свободно се търгуват в рамките на Общия пазар. Продуктите на тези 
предприятия ще носят здравна маркировка съгласно Директива 92/46 /ЕЕС. 
2. Втората категория обхваща тези предприятия, които ще 
преработват мляко, доставяно от ферми от първата и втората групи, посочени 
по-горе. Тези предприятия ще бъдат задължени да разработят специална 
програма за разделно изкупуване (получаване), съхранение и преработка на 
млякото, която ще бъде одобрявана от държавен ветеринарен лекар и ще бъде 
прилагана под негов контрол или под контрола на негов помощник. Тези 
предприятия ще работят на базата на специално разработена програма за 
разделно изкупуване (получаване), съхранение и преработка на млякото. 
Системата ще бъде заверявана от официален ветеринарен лекар, а 
изпълнението й ще се извършва под негов контрол или под контрола на негов 
помощник. Само млякото, преработено в поточната линия, преработваща 
мляко, което отговаря на изискванията на Глава ІV на Анекс А на Директива 
92/46/ЕЕС, ще бъде предлагано свободно в рамките на Общия пазар и ще носи 
здравна маркировка съгласно Директива 92/46/ЕЕС. Тези продукти, които ще 
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бъдат произведени от мляко, което не отговаря на изискванията на глава IV, 
анекс А на Директива 92/46, ще се съхраняват в отделни складове, и ще носят 
различна маркировка - кръгла без абревиатура “BG” , която ще ги отличава от 
тези продукти, които са произведени от мляко, което отговаря на изискванията 
на глава IV, анекс А на Директива 92/46. Продуктите, произведени от мляко, 
което не отговаря на изискванията на Директивата ще бъдат продавани само 
на пазара в страната и ще се съпровождат от специален документ, издаден от 
държавен ветеринарен лекар. 
3. Третата категория обхваща тези предприятия, които ще 
преработват мляко, доставяно от ферми от третата група, посочена по-горе. 
Тези предприятия ще се регистрират по специален ред и продуктите, 
произведени в тях ще се предлагат само на вътрешния пазар. Продуктите от 
тези предприятия ще носят здравна маркировка различна от тази, посочена в 
Директива 92/46, а именно кръгла форма и без абревиатурата БГ. 
 
Списъците на предприятията преработващи мляко от втората и третата група 
ферми ще бъде предоставен на Комисията през 2004 г.  
 
След 2009г. предприятията от втората и третата категория ще преработват 
сурово мляко, което отговаря на изискванията на глава IV от анекс А на 
Директива 92/46. 
 
Експерти от Комисията в сътрудничество с НВМС ще могат да извършват 
проверки на място, за да се уверят, че системата за разделна преработка на 
млякото дава достатъчно гаранции, че мляко, неотговарящо на изискванията на 
Директива 92/46/ЕЕС няма да се смесва с млякото, което отговаря на 
хигиенните изисквания на Общността и ще бъде предлагано само на 
националния пазар.  
 
В началото на 2002 г. в България бе извършен преглед на млекосъбирателните 
пунктове (МСП) от Националната ветеринарномедицинска служба. На всички 
МСП, които отговарят на Наредба 30/20.11.2000 г.има издадено разрешително 
за дейност със съответен уникален идентификационен номер. По този начин се 
дава възможност да се осъществява по ефективен контрол върху съхранението 
и окачествяването на суровото мляко. 
 
Действащите понастоящем млекопреработвателни предприятия са посочени 
отделно в Приложение 6 (с индустриален капацитет) и Приложение 7 (с нисък 
капацитет). 
 
 

71. Производство на традиционни продукти на млечна основа 
 
Подробна обосновка, доказваща, че съответните продукти на млечна основа 
могат да бъдат разглеждани като “традиционни” по смисъла на Член 1 от 
Решение на Комисията 97/284/ЕС 
 
Република България би желала да се възползва от дадените облекчения по чл. 
8, параграф 2 от Директива 92/46/ЕЕС по отношение на изискванията към 
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суровото мляко изкупувано за производството на млечни продукти с 
традиционни характеристики. 
 
Списъкът на продуктите с традиционни характеристики и специален начин на 
производство, които могат да бъдат засегнати от изискванията на Директива 
92/46 са както следва: 
• Българско кисело мляко – овче и краве (тип домашно);  
• Свежо неферментирало сирене; 
• Свежи видове ферментирали млечни продукти 
- Родопско “брано” кисело мляко; 
- Цедено кисело мляко; 
- Налято сирене – катък; 
- Сирене в стомна; 
- Родопска “брънза”. 
 
Българското кисело мляко е защитено като наименование за произход по реда 
на Закона за марките и географските означения. Това наименование за 
произход е вписано в Държавния регистър на геотрафските означения.  

Посочените млечни продукти се разглеждат като традиционни по следните 
причини: 
• Произвеждат се от дълбока древност и са признати исторически;  
• Произвеждат се в малки количества и в определени региони на страната; 
• Типични са само за България и са възникнали в съответствие с 
географските, природни и климатични особености характерни за страната; 
• В технологичен аспект производството е специфично и се характеризира 
с много ръчни операции; 
• Пазарният дял на тези продукти е малък. 
 
72. Общи мерки  
 
ЕС приканва България да предостави допълнителна информация за мерките 
които се предвиждат с оглед осигуряване на мониторингана ефективното 
недопускане на използването на субстанции, забранени от изискванията на 
ЕС 
 
НВМС одобрява годишни мониторингови програми за прилагане на 
лекарствени средства в животновъдството. Тези програми се контролират от 
регионалните епизоотолози.  
 
В съответствие с Решение 2002/336/ЕС са одобрени и се изпълняват 
мониторинговите програми за живи животни и прясно месо от овце и кози, 
свине, коне, птици, аквакултури, мляко, дивеч, дивеч отглеждан във ферми и 
пчелен мед. През първото полугодие на 2002г. е взет следния брой проби:  

• Живи животни и прясно месо от тях – общо 437, които включват говеда – 
200; агнета – 94; овце – 28; кози – 14; прасета – 151; коне – 8; 

• Птици – 21; 

• Аквакултури – 68; 
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• Сурови млека- 26; 

• Дивеч от ферми – 24; 

• Пчелен мед – 43. 
 
При установяване на положителен резултат, РВМС събира допълнителна 
информация чрез вземане на допълнителни проби за установяване произхода 
на субстанции, забранени за употреба. 
През 2000г. и 2001г. е извършено обучение на инспекторите по ДВСК и 
регионалните епизоотолози за начините на вземане на проби за изследване за 
остатъци от ветеринарни лекарствени средства и замърсители от околната 
среда в живи животни и продукти от животински произход. 
 
Европейският съюз окуражава България да продължава процеса на 
хармонизиране и привеждане на своето ветеринарно законодателство в 
съответствие със аконодателството  както и на неговото ефективно 
прилагане. 
 
Приета е Наредба за мерките за контрол на остатъци от 
ветеринарномедицински препарати и замърсители от околната среда в живи 
животни и продукти от животински произход ( ДВ, бр. 32/29.03.2002 г.), която е 
хармонизирана с Директива 96/23 и Решение 97/747/ ЕЕС. 

Предстои обнародването в ДВ на Наредба за установяване на максимално 
допустими граници на остатъчни вещества от фармакологично активни 
субстанции от състава на ветеринарномедицински препарати в суровини и 
продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация, 
хармонизирана с Регламент 2377/90. 

 
73. Третиране и преработка на животински отпадъци 
 
Европейският приканва България да предостави подробна информация 
(включително и график) за практическото прилагане на изискванията на ЕС, 
както и за предлаганите източници на финансиране на инвестициите и 
работата, които следва да се осъществят в тази сфера 
 
В момента България прилага следните мерки:  
 
• Специфичнорисковите материали се отделят, оцветяват се с боя и се 
събират по време на клане, докато високорисковите материали се събират и 
загробват, съгласно Заповед РД-09-6 от 04.01.2002г.; 
• Въведен е и се прилага температурен режим за обработка на 
месокостно брашно при температура 133°C  в продължение на 30 минути, 
съгласно Заповед № I-4817/23.10.1995г. на Министъра на земеделието и 
горите;  
• Ръководителите на екарисажите се задължават да монтират 
регистриращи записващи устройства на параметрите на преработка, съгласно 
Заповед № РД 09-772/12.07.2001г. на Министъра на земеделието и горите;  
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• Кметовете на общини и населени места се задължават да 
организират изграждане и възстановяване на трупосъбирателни площадки, 
съгласно Заповед № РД 09-544/17.04.2001г. на Министъра на земеделието и 
горите; 
• използва се приспособление с пронизващ болт за да се осигури 
защита на общественото здраве от риска на ТСЕ (Наредба No. 7 от 19.03.2002г. 
за намаляване страданията на едри и дребни преживни животни по време на 
клане  - ДВ бр. 34 от 03.04.2002г.). 
 
През м.март 2002 г. е одобрена от Колегиума на Министерството на 
земеделието и горите, Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при 
събирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход. С тази 
наредба напълно се въвеждат изискванията на Директива 90/667/ЕЕС за 
преработка на отпадъци от животински произход. В нея са залегнали зисквания 
за: 
- одобряване и регистриране на предприятията за преработка и 
обезвреждане на животински отпадъци; 
- събирането и транспортирането им; 
- обезвреждането им извън предприятията; 
- изграждане на предприятията за събиране и преработка на 
животински отпадъци; 
- условия на работа на предприятията /изисквания за производствените 
помещения, оборудването, персонала, съхранение на готовата продукция, 
документацията/; 
- преработка на нискорисковите, високорисковите и 
специфичнорисковите материали; 
- продуктите след тяхната преработка /микробиологичния анализ/; 
- системата за собствен контрол; 
 
 
Въвеждането на изискванията на наредбата изискват значителни финансови 
средства, поради което тя  предвижда следните гратисни периоди: 
 
1. До 1.01.2003г. всички специализирани средства за транспорт на 
високорискови и специфичнорискови материали трябва да бъдат в 
съответствие с изискванията на наредбата.  
2. До 31.12.2003г. всички трупосъбирателни площадки в населените места 
трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. 
3. До 31.12.2004г. пречиствателните станции за отпадни води и 
обезмирисителните инсталации по отношение на компонентите вода и въздух, 
трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. 
4. До 31.12.2004г. съоръженията за стерилизация чрез химична или термична 
дезинфекция на отпадните води за отстраняване на болестотворните фактори, 
трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. 
 
 
Съгласно тази наредба контролът върху обезвреждането на животински 
отпадъци се осъществява от НВМС. Предприятията за обезвреждане на тези 
отпадъци се одобряват и регистрират от НВМС и Министерството на околната 
среда и водите, за което се издава разрешително за дейност. Отпадъците от 
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животински произход са класифицирани като:  специфично-рискови, високо-
рискови и ниско-рискови. Не се разрешава използването на преработени 
специфично-рискови и високо-рискови материали за храна на животни и 
наторяване на почвата. Органите на НВМС осъществяват  постоянен контрол, 
чрез извършване на периодични и случайни проверки на дейността на тези 
предприятия. 
 
Всички екарисажи, които действат в страната, са снабдени със записващи 
устройства (на хартиен и магнитен носител), които записват технологичните 
параметри (температура, налягане, време) на обработка на суровината. По 
всички показатели екарисажите отговарят на изисквнитя на ЕС, с изключение 
на разделното събиране на ниско-рискови, високо-рискови и специфично-
рискови материали. В момента специфично-рисковите и високо-рисковите 
материали за ТСЕ се загробват. В действащите екарисажи постъпват само 
ниско-рискови материали, които се преработват в жиотински брашна, които 
влизат в хранителната верига на свине и птици.  
 
От държавния бюджет за 2002г. са осигурени следните средства:  
• 1.5 милиона евро за събиране, транспортиране и преработка на 
специфично-рискови и високо-рискови материали в месокостни брашна; 
• 0.6 милиона евро за доставка на оборудване на лаборатория за 
изследване на ТСЕ с бързи тестове.  
 
През м.септенври 2002г. експерт от бюрото  ТАИЕКС ще посети България, с цел 
подпомагане подготовката на дългосрочна стратегия за отстраняване на 
високо-рисковите и специфично-рисковите материали.  
 
От Министерство на земеделието и горите беше приета  Наредба за 
профилактика и борба със спонгиформните енцефалопатии по животните, 
която въвежда Регламент 999/2001/ЕЕС. Очаква се нейното публикуване. 
Наредбата ще влезе в сила до края на 2002г. 
. 
74. Хуманно отношение към животните 
 
ЕС приканва България да предостави допълнителна информация върху 
предвижданите от нея мерки за осигуряването на ефективното прилагане 
на законодателството в сферата на хуманното отношение към животните 
Хуманното отношение към животните се контролира от следните структури в 
системата на НВМС: 

• Дирекция “Епизоотичен контрол, хуманно отношение към животните и 
идентификация” в ГУ на НВМС, началниците на отдели “Заразни болести” в 
РВМС и началниците на сектори към РВМС. Те контролират хуманното 
отношение към животните отглеждани за селскостопански цели (Директива 
98/58), телета (Директива 91/629), свине (Директива 91/630) и кокошки носачки 
(Директива 88/166)  и транспорт вътре в страната (Директива 91/628). 
Хуманното отношение по време на международен транспорт на животни се 
контролира от органите на регионалните инспекции за граничен ветеринарен 
контрол. 

Deleted: ¶
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• Дирекция “Държавен ветеринарно-санитарен и граничен 
ветеринарномедицински  контрол” и Регионалните Инспекторати по ДВСК 
контролират спазването на изискванията за намаляване до минимум 
страданията на животните по време на клане (Директива 93/119). 
Със заповед на генералния директор на НВМС от 18 март 2002, са определени 
28 ветеринарни лекари в Регионалните ветеринарномедицинаки служби (по 
един на региона), които ще осъществяват контрол върху прилагането на 
законодателството по хуманно отношение към животните. Контролът се 
извършва чрез самостоятелни проверки или едновременно с проверки с друга 
цел. 
Приета е Наредба № 13 от 25 април 2002г. за минималните изисквания за 
хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (ДВ бр. 
48/14.05.2002г.). Наредбата е хармонизирана с Директива 99/74 и влиза в сила 
от 1.1.2003г.  
Съгласно наредбата птицевъдните обекти за кокошки носачки по системата за 
подово отглеждане трябва да се приведат в съответствие с новите изисквания 
до 31.12.2006 година. От 1.1.2003 година не се допуска използването на 
системата за отглеждане в неуголемени клетки, освен в птицевъдни обекти, 
одобрени за отглеждане на кокоши носачки по тази система преди влизането в 
сила на наредбата. Използването на последната система за отглеждане следва 
да се прекрати до 31.12.2011 г. 
 
План относно законодателството по хуманно отношение към животните, както и 
друга допълнителна информация за животните, е представена в 
допълнителната информация CONF-BG 1/02  
 
 
75. Зоотехническо законодателство 
 
ЕС подчертава, че се изискват по-нататъшни усилия за хармонизиране и 
прилагане назаконодателството, като същите бъдат обвързани с 
конкретни графици и крайни срокове. ЕС окуражава България да продължи 
процеса на привеждане на законодателството в съответствие и неговото 
ефективно прилагане.   
 
В сектор Зоотехника допълнително са приети следните наредби: 
1. Наредба № 11 от 25 април 2002г. за контрол на продуктивните качества и 
определяне на развъдната стойност на свине (ДВ бр. 48 от 14 май 2002г.), 
изготвена в съответствие с разпоредбите на Директиви 90/118, 90/119 и 
Решения 89/506, 89/507.  
2. Наредба № 12 от 25 април 2002г. за контрол на продуктивните качества и 
определяне развъдната стойност на овце и кози (ДВ бр. 48 от 14 май 2002г.), 
изготвена в съответствие с разпоредбите на Решения на Комисията 90/256 и 
90/257. 
Тези наредби влизат в сила от 15.05.2003г. 
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До края на 2002г. ще бъде приета Наредба за контрол на продуктивните 
качества и определяне развъдната стойност на племенни коне. 
 
 
76. Внос от трети страни на животни и животински продукти 
ЕС приканва България да предостави цялата необходима информация във 
връзка с хармонизирането и прилагането на съответното 
законодателство, като бъде посочен и конкретен график за това. 
 
Законодателството на ЕС в областта на вноса на живи животни и хранителни 
продукти от животински произход ще се хармонизира до края на 2002 г, а 
именно: 
1. Директива 72/462 за ветеринарно-санитарните проверки при вноса на 
преживни животни и свине и прясно месо от трети страни. 
2. Директива 90/426/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
придвижването и вноса от трети страни на еднокопитни животни.  
3. Директива 90/539 за ветеринарно-санитарните изисквания при 
търговията в Общността и вноса от трети страни на птици и яйца за мътене.  
4. Директива 89/556/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
търговията в Общността и вноса от трети страни на ембриони от едри 
преживни домашни животни. 
5. Директива 88/407 за ветеринарно-санитарните изисквания при 
търговията в Общността и вноса на дълбоко замразена сперма от едри 
преживни домашни животни. 
6. Директива 90/429/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
търговията в Общността и вноса на сперма от домашни животни от рода на 
свинете. 
7. Директива 92/65/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, 
които не са обект на специфичните изисквания на Общността, посочени в 
Приложение А (I) към Директива 90/425/ЕИО. 
8. Директива 94/65/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки. 
9. Директива 91/492/ЕЕС за ветеринарно-санитарните изисквания при 
производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели. 
10. Директива 92/45/ЕЕС за здравните проблеми засягащи здравето на 
животните и общественото здравеопазване при отстрела на дивеч и 
предлагането на пазара на месо от дивеч. 
11. Директива 92/118/ЕЕС относно изискванията засягащи здравето на 
животните и общественото здравеопазване при търговията и вноса в 
Общността на продукти, които не са обект на изискванията посочени в 
специални правила на Общността, посочени в Приложение А (I) към Директива 
89/662/ЕИО и, относно патогените, на Директива 90/425/ЕИО  
12. Директива 71/118 относно здравните проблеми при търговията с прясно 
птиче месо 
13.  Директива 91/494 относно изискванията засягащи здравето на животните 
при търговията в Общността и вноса от трети страни на прясно птиче месо. 
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До края на тази година ще се приемат  две наредби за ветеринарните 
изисквания при внос на живи животни и животински продукти, които ще 
въвеждат директивите по-горе. Наредбите ще започнат да действат до края на 
2002 г. Чрез транспонирането на тези директиви България ще въведе 
принципите на ЕС към вноса на живи животни и продукти от животински 
произход. Вносът ще бъде разрешен само от страни, включени в списъка на 
страните, от които е разрешен внос на животни и продукти от животински 
произход, и при условие, че предприятията отговарят на съответните 
изисквания на наредбите, въвеждащи европейските Директиви за определени 
продукти, както и че тези предприятия са включени в списъкая на 
предприятията, от които е разрешен такъв износ за България. Всяка доставка 
ще бъде придружена от ветеринарен сертификат по образец одобрен от НВМС. 
Списъците на страните, предприятията и образците на ветеринарните 
сертификати ще бъдат обнародвани в Държавен вестник заедно със 
съответните наредби. Одобряването на списъците на страните и 
предприятията ще се извършва по следната процедура: вземайки предвид 
съществуващата епизоотична ситуация в страната на произхода, 
производствените условия и резултатите от проверките в мястото на 
произхода, министърът на земеделието и горите издава заповед за 
включването на дадена страна или предприятие в един или повече списъци. 
През 2002 г. ще се приеме наредба, която ще въвежда Директива 97/78 и която 
ще започне да действа частично до края на годината. Наредбата няма да се 
прилага в частта, регулираща  физическите проверки, тъй като тези проверки 
няма да се извършват на ГВИП, както е предвидено в Директивата. Пълното 
прилагане на тази наредба и на Наредба № 29 за общите изисквания за 
ветеринарните проверки при внос и транзит на живи животни ще започне от 
началото на 2005 г. (Директива 91/496),  след изграждане на материалната база 
на ГВИП, определени като дългосрочни пунктове.  
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Приложение № 1 
ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ  

ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 
01.08.2002 - 01.08.2003 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 
МИНИСТЪР: /М.ДИКМЕ/  
 
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Чрез изпълнение на програмата се цели да се открие 
наличие на заразени от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии животни 
на територията на страната.  
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОГРАМАТА: От 01.08.2002г. до 01.08.2003г. 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Национална ветеринарномедицинска служба, Национален 
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт -гр. 
София  
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА:  
1.Изследване, чрез "бързи тестове" на мозък от говеда над 24 месечна възраст 
и случайни проби от мозък от овце и кози над 18 месечна възраст от прицелни 
животни. 
2.Изследване на мозък от всички  говеда над 30 месечна възраст и мозък от 
овце и кози над 18 месечна възраст, предназначени за редовно клане и 
консумация от хора. 
ПОДБОР НА ПРОБИТЕ: По точка 1. от програмата се изследва мозък от говеда 
над 24 месечна възраст, както следва: 
А/ от говеда предназначени за неотложно клане  
Б/ от умрeли говеда.  
В/ от говеда по буква "А" и "Б" внесени от страни с констатирани случай на 
спонгиформна енцефалопатия.  
Г/ от говеда които са консумирали храни или хранителни смески за които се 
предполага, че са били потенциално контаминирани. 
говеда по буква А: Всякакво клане на говедо за което е наредено от 
ветеринарен лекар, вследствие на злополука или сериозни физиологични или 
функционални проблеми.  
говеда по буква Б: Всяко умряло говедо в животновъдния обект.;Проби от мозък 
от умрeли говеда, труповете на които са  постъпили в екарисаж; 
 БРОЙ НА ПРОБИТЕ: Субпопулацията от говеда на възраст над 24 месеца в 
страната е  около 300 000 хиляди. За целите на тази програма ще е 
необходимо да се извършват изследвания на  1890 проби от мозък от говеда. 
 Не по-малко от 10% от пробите трябва да бъдат от говеда по буква "Б" 
БРОЙ НА ПРОБИТЕ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ 
ГОВЕДА ПО ТОЧКА 1 ПО РЕГИОНИ  
 
1. БЛАГОЕВГРАД  - 50 проби 
2. БУРГАС   - 60 проби 
3. ВАРНА   - 50 проби 
4. ВИДИН   - 50 проби 
5. ВРАЦА   - 60 проби 
6. ГАБРОВО   - 40 проби 
7. КЮСТЕНДИЛ  - 40 проби 
8 КЪРДЖАЛИ  - 80 проби 
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9. ЛОВЕЧ   - 60 проби 
 10. МОНТАНА   - 60 проби 
11. ПАЗАРДЖИК  - 80 проби 
12. ПЕРНИК   - 60 проби 
13. ПЛЕВЕН   - 80 проби 
14. ПЛОВДИВ  - 90 проби 
15. РАЗГРАД   - 70 проби 
16. РУСЕ   - 80 проби 
17. СИЛИСТРА  - 80 проби 
18. СЛИВЕН   -100 проби 
19. СМОЛЯН   - 60 проби 
20. СОФИЯ - ГРАД  - 60 проби 
21. КОСТИНБРОД    - 60 проби 
22. СТАРА ЗАГОРА  - 60 проби 
23. ДОБРИЧ   - 80 проби 
24. ТЪРГОВИЩЕ  - 60 проби 
25. ТЪРНОВО  - 80 проби 
26. ХАСКОВО  - 80 проби 
27. ШУМЕН   - 80 проби 
28. ЯМБОЛ   - 80 проби 
ОБЩО:          -1890 ПРОБИ 
 
ПРОБИ ОТ ОВЦЕ И КОЗИ ПО ТОЧКА 1: 
Изследване на мозък от овце и кози на възраст над 18 месеца: 
А/ умрeли в животновъдния обект. 
Б/предназначени за неотложно клане.  
В/овце и кози по буква "А" и "Б", внесени от страни с констатирани случай от 
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. 
Г/ овце и кози при които клиниката на заболяване се проявява в непрекъснато 
слабеене. 
Съобразно изискванията е необходимо да се изследват 950 проби, поради 
това, че броя овце и кози които са предназначени за неотложно клане или 
умират в страната за период от една година е под 100 000 броя. 
Овцете и козите на възраст над 18 месеца имат повече от два постоянно 
израсли резци, пробили венеца  
 За изпълнение на програмата трябва да бъдат предоставени за 
изследване следния брой проби по региони: 
 
1. БЛАГОЕВГРАД  - 30 проби 
2. БУРГАС   - 40 проби 
3. ВАРНА   - 40 проби 
4. ВИДИН   - 30 проби 
5. ВРАЦА   - 30 проби 
6. ГАБРОВО   - 25 проби 
7. КЮСТЕНДИЛ  - 25 проби 
8. КЪРДЖАЛИ  - 40 проби 
9. ЛОВЕЧ   - 35 проби 
10. МОНТАНА  - 35 проби 
11. ПАЗАРДЖИК  - 35 проби 
12. ПЕРНИК   - 25 проби 
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13. ПЛЕВЕН   - 35 проби 
14. ПЛОВДИВ  - 35 проби 
15. РАЗГРАД   - 30 проби 
16. РУСЕ   - 35 проби 
17. СИЛИСТРА  - 35 проби 
18. СЛИВЕН   - 35 проби 
19. СМОЛЯН   - 30 проби 
20. СОФИЯ - ГРАД  - 35 проби 
21. КОСТИНБРОД    - 40 проби 
22. СТАРА ЗАГОРА  - 35 проби 
23. ДОБРИЧ   - 35 проби 
24. ТЪРГОВИЩЕ  - 35 проби 
25. ТЪРНОВО  - 40 проби 
26. ХАСКОВО  - 35 проби 
27. ШУМЕН   - 35 проби 
28. ЯМБОЛ   - 35 проби 
ОБЩО:   -950 ПРОБИ 
 
 
Проби от говеда, по т.2: Всички говеда над 30 месечна възраст, предназначени 
за редовно клане и консумация от хора. 
 За изпълнение на програмата е необходимо, собствениците да 
придвижват животните до кланица, освен с 
 ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и със здравна 
книжка/паспорт/. 
Проби от овце и кози по т.2: Проби от мозък от  овце и кози на възраст над 18 
месеца, предназначени за редовно клане и консумация от хора.  
 Съгласно изискванията, трябва да бъдат взети случайни проби от мозък 
от овце и кози за изследване. Съгласно бройката заклани в кланиците овце и 
кози над 18 месечна възраст, която е около 100 000 хиляди, трябва да се 
изследват  13 910  хил. броя проби.  
 
БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО РЕГИОНИ: 
 
1.БЛАГОЕВГРАД  - 450 проби 
2.БУРГАС   -600 проби 
3.ВАРНА   - 550 проби 
4.ВИДИН   - 450 проби 
5. ВРАЦА   - 500 проби 
6. ГАБРОВО   - 400 проби 
7. КЮСТЕНДИЛ  - 400 проби 
8. КЪРДЖАЛИ  - 500 проби 
9. ЛОВЕЧ   - 500 проби 
10. МОНТАНА  - 500 проби 
11. ПАЗАРДЖИК  - 500 проби 
12. ПЕРНИК   - 350 проби 
13. ПЛЕВЕН   - 500 проби 
14. ПЛОВДИВ  - 600 проби 
15. РАЗГРАД   - 400 проби 
16. РУСЕ   - 550 проби 
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17. СИЛИСТРА  - 600 проби 
18. СЛИВЕН   - 500 проби 
19. СМОЛЯН   - 350 проби 
20. СОФИЯ - ГРАД  - 400 проби 
21. КОСТИНБРОД    - 550 проби 
22. СТАРА ЗАГОРА  - 550 проби 
23. ДОБРИЧ   - 550 проби 
24. ТЪРГОВИЩЕ  - 500 проби 
25. ТЪРНОВО  - 550 проби 
26. ХАСКОВО  - 510 проби 
27. ШУМЕН   - 600 проби 
 28. ЯМБОЛ    - 500 проби 
ОБЩО   - 13 910 ПРОБИ 
ЗАБЕЛЕЖКА: При всички случай, когато клиничните признаци при говедо са 
съмнителни за спонгиформна енцефалопатия и при овца или коза за скрейпи 
се процедира, съгласно програмата през 2001 година.  
ОПИС НА ВЗЕТИТЕ ПРОБИ: За всяка взета и изпратена проба за изследване 
за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии се съставя протокол. 
Протоколите се съхраняват 7 години. 
 Ръководителите на месодобивни предприятия са длъжни да осигурят 
условия за това, нито една част от тялото на животни, подложени на вземане 
на проби да не се използва за храна на хора и животни, за наторяване, за 
козметични или медицински продукти, докато лабораторното изследване не е 
приключило и резултатът е бил отрицателен. 
 
ДИАГНОСТИКА НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ: Диагностиката се 
осъществява в лабораторията по патоморфология към Националния 
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.  
институт - София. При изследването с "бърз тест" се използват следните 
методи: 
- имуно блоттинг тест, основаващ се на западната блоттинг процедура за 
откриване на протеазо-резистентен фрагмент/Прионик Чек Тест/. 
- Химиолуминисцентна ЕЛАЙЗА тест, включващ екстракционна процедура и 
ЕЛАЙЗА техника, с използване разширен химиолуминисцентен реагент/Енфер 
тест/. 
- Сандвич имуноанализ за откриване на приони, извършван след денатуриращи 
и концентриращи стъпки/Био-Рад Платела тест/. 
Когато резултатът от провеждането на "бърз тест" не позволява да се даде 
заключение или е положителен, мозъчната тъкан трябва незабавно да се 
подложи на потвърждаващо изследване.Този потвърждаващ преглед трябва да 
започне с хистопатологиченл преглед на мозъчната тъкан по начин описан в 
Ръководството за диагностика на Международното бюро по епизоотии.Когато 
резултатът от хистопатологичния преглед не позволява да се даде заключение 
или е отрицателен, или когато материала е автолизиран, тъканите трябва да се 
изследват, чрез имуноцитохимия,имуно-блоттинг или демонстриране на 
характерни фибрили, чрез електронна микроскопия. 
 Едно животнотрябва да се разглежда като положително за спонгиформна 
енцефалопатия, ако резултата от бързия тест е положителен, и ако: 
- резултатът от последвалия хистопатологичен преглед е положителен; 
или 
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- резултатът от другите посочени методи по-горе е положителен 
-  
ДИАГНОСТИКА  ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ: 
Когато резултата от изследването, чрез "бърз тест" не дава възможност да се 
даде заключение или е положителен, мозъчната тъкан се изследва, чрез 
имуноцитохимия или имуноблотинг. В случай, че резултата при това 
изследване е положителен, то животното се счита за положителен случай. 
ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪМНИТЕЛНИ СЛУЧАЙ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ ТСЕ : 
Спонгиформна енцефалопатия по говедата: 
Всички случай при които има съмнение за спонгиформна енцефалопатия 
мозъчната тъкан се изследва хистопатологично, освен когато материала е 
автолизиран. Когато резултата от хистопатологичното изследване не позволява 
да се даде заключение или е отрицателен, мозъчната тъкан се изследва, чрез 
имуноцитохимия, имуноблоттинг или чрез демонстриране на характерни 
фибрили, чрез електронна микроскопия. Ако резултата от едно от тези 
изследвания е положителен, говедото се счита за положително. 
Скрейпи при овце и кози: 
При всички овце и кози при които има съмнение за заболяване от скрейпи, 
мозъчната тъкан се изследва хистопатологично. Когато резултата от 
хистологичното изследване не позволява да се даде заключение или е 
отрицателен, мозъчната тъкан се изследва, чрез имуноцитохимия или 
имуноблотинг.Ако при едно от тези изследвания резултата е положителен, 
овцата или козата се считат за положителни.   
При съмнение или за потвърждаване на положителни за трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии проби, същите се изпращат за изследване в 
някоя от националните референтни  лаборатории на страните-членки на 
Европейската общност. 
 
ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ: 
Органите на Националната ветеринарномедицинска служба са длъжни да 
водят архив със следните данни: 
1.Броят и вида на животните, поставени под ограничение за придвижване. 
2.Броя и резултатите от клиничните и епизоотологични изследвания. - 
3.Броя и резултатите от лабораторните изследвания. 
4.Броя , идентичността и произхода на животните, изследвани в рамките на 
мониторинговите програми. 
5.При изследване на хронично слабеещи овце и кози е небходимо да се опише 
възраста и клиничните симптоми при всяко изследвано животно.  
Архива трябва да се съхраняват седем години и по-специално лабораторните 
книги, както и парафиновите блокчета и снимките от изследванията по метода 
Western blots.  
 
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:     /СТ.Н.С.Д-Р ЯНКО ИВАНОВ/ 
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Приложение № 2 
 

План за изготвяне на таблици за съответствие  
 

М. Октомври, 2002г. 
  
1. Директиви 91/630, 2001/88 и 2001/93- Наредба №26 за минималните 
изисквания за хуманно отношение при отглеждането на свине (ДВ бр.99 от 
16.11 1999) 
2. Директива 93/119- Наредба №27 за намаляване до минимум 
страданията на животните по време на клане (ДВ бр. 99 от 16.11 1999) 
3. Директива 91/629- Наредба №30 за минималните изисквания за защита 
и хуманно отношение при отглеждане на телета (ДВ бр.108 от 10.12.1999) 
4. Директива 92/117- Наредба №31 за общите ветеринарномедицински 
мерки за профилактика и борба със зоонозите (ДВ бр.108 от 10.12.1999) 
5. Директива 91/630 и Регулация 1255/97-Наредба № 4 ветеринарни 
изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт (ДВ 
№16 от 25.02.2000) 
6. Директива 91/493- Наредба №10 за ветеринарно-санитарните и 
хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти 
(ДВ бр.42 от 23.05.2000) 
7. Директива 92/48- Наредба №11 относно минималните хигиенни 
изисквания към рибните продукти, обработвани и съхранявани на борда на 
риболовни кораби (ДВ бр.42 от 23.05.2000) 
8. Директива 98/58 - Наредба №14 за изискванията за защита и хуманно 
отношение към животните отглеждани в стопанства чрез интензивни 
технологии (ДВ бр.62 от 28.07 2000) 
9. Директива 92/119- Наредба №15 за профилактика и борба с някои 
екзотични болести по животните (ДВ бр.62. от 28.07 2000)  
10. Директива 64/432- Наредба № 27 за профилактика и борба с 
бруцелозата по говедата (ДВ бр.99 от 5.12.2000г.) 
 
м. Ноември, 2002г.  
 
1. Директива 91/68- Наредба №28 за профилактика и борба с бруцелозата 
по овцете и козите (ДВ бр.99 от 5.12.2000г.) 
2. Директива –91/496- Наредба № 29 за ветеринарните проверки при внос 
и транзит на животни (ДВ бр.99 от 5.12.2000г.) 
3.  Директива  91/67- Наредба № 22 за здравните изисквания към 
аквакултурите и продукти от тях при пласирането им на пазара (ДВ бр.86/2000г) 
4. Директива 92/46- Наредба № 30 за ветеринарно-санитарните 
изисквания към млекопреработвателните предприятия, производството и 
продажбата на млечни продукти в съответствие с Директива 92/46/ЕС 
изработваща здравни закони за специфичните здравни правила на Общността 
за продукти и местата на пазарите за мляко и продукти на млечна основа. (ДВ 
бр.1 от 2.01.2001г.) 
5. Директива 93/53Наредба № 9 за профилактика и борба с някои заразни 
болести по рибите (ДВ бр.30 от 2001г.) в съответствие с Директива 93/53/ЕС 
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въвеждаща минималните мерки на Общността за контрол на някои болести по 
рибите 
6. Директива 2000/75- Наредба за профилактика и борба с болестта син 
език по преживните животни - . 
7. Директива 96/22/ЕЕС- Наредба относно забраната за употреба в 
животновъдството и ветеринарната медицина на тиреостатици и някои 
вещества с хормонално действие и бета-агонисти (ДВ бр.53 2001)  
8. Директива 64/432- Наредба за профилактика и борба с туберкулозата по 
говедата (ДВ бр.65 от 24.07.2001)  
9. Директива 92/66- Наредба за профилактика и борба с псевдочумата по 
птиците (ДВ бр.67 от 31.07.2001) . 
 
м. Декември, 2002г. 
 
1. Директива 92/102- Наредба за идентификация на дребните преживни 
животни (ДВ бр.101 от 23.11.2001)  
2. Директива 77/96- Наредба № 47 от 3.12.2001 за профилактика и контрол 
на трихинелозата (ДВ бр.110 от 21.12.2001)  
3. Решение 91/398- Заповед № РД 09-1155 от 14.12.2001 за внедряване на 
системата АНИМО 
4. Директива 64/433- Наредба № 7 от 19 март 2002 за ветеринарно-
санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при 
производството и предлагането на пазар на прясно месо (ДВ бр.34 от 
03.04.2002г.) 
5. Директива 71/118- Наредба № 15 от 25 април 2002г. за ветеринарно-
санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане и при 
производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо (ДВ бр.49 от 
17.05.2002г.) 
6. Директива 77/99- Наредба № 17 от 10 май 2002г. за ветеринарно-
санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на 
месни продукти и други продукти от животински произход (ДВ бр.49 от 
17.05.2002г.) 
7. Директива 99/74- Наредба 13 от 25 април 2002 година за минималните 
изисквания при отглеждане на кокошки носачки. ДВ бр. 48/2002 
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Приложение 3 е представено в отделен файл   
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Приложение  № 4 
 

Списък на предприятия към 24.04.2002г.  
 

№ Вид на предприятието Общ 
брой 

1.  Кланици за прясно месо (Директива 64/433) 201 
 Индустриален капацитет 75 
 Малък капацитет 135 
   
2.  Транжорни за прясно месо(Директива 64/433) 18 
 Индустриален капацитет 2 
 Малък капацитет 16 
   
3. Кланици за прясно птиче месо (Директива 

71/118) 
28 

 Индустриален капацитет 20 
 Малък капацитет 8 
   
   
4. Транжорни за прясно птиче месо(Директива 

71/118) 
36 

 Индустриален капацитет 4 
 Малък капацитет 32 
   
   
5.  Месопреработвателни предприятия(Директива 

77/99) 
404 

 Индустриален капацитет 150 
 Малък капацитет 254 
   
   
6.  мляно месо и месни заготовки (Директива 94/65) 417 
   
   
7.  месо от дивеч (Директива 92/45) 2 
   
   
8. балай продукти (Директива 92/118) 112 
   
   
9. яйчни продукти(Директива 89/437) 5 
   
10.  рибни продукти(Директива 91/493) 50 
   
   
11. млечни продукти (Директива 92/46) 458 
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 Индустриален капацитет 269 
 Малък капацитет 189 
   
   
12. Хладилници 59 
   
 ОБЩО 1799 
   
13. Екарисажи (Директива 90/667) 5 
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Annex 5 
 

Списък на предприятия и продукти от животински поризход 
съглано Директива  92/118- балай продукти  

 
 

ГРУПА 17 
 

 
РЕГИОН   БУРГАС - Nо.02. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятиет

о 

“Софти Импорт-
Експорт”ООД 

гр.Айтос 
ул.”Ради Боруков”2-Б 

Айтос 
Промишлена зона 
Тел.0558 6446 

склад за 
перушина  BG 0217001 

 
 

 
РЕГИОН   ВАРНА - Nо.03. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Дъга-96”ООД 
гр.Варна Звездица свинска мас  BG 0317001 

“Дял”ЕООД 
гр.Варна 

Баново 
тел.0519 2385 склад за яйца  BG 0317002 

“Слънчево”АД 
с. Слънчево 

Слънчево 
тел.0519 3019 склад за яйца  BG 0317003 

ЕТ”Телеком-Камен Тодоров” 
с.Старо Оряхово 

с.Старо Оряхово 
тел.048 815781 

склад за 
пъдпъдъчи 

яйца 
 BG 0317005 

ЕТ"СК Катеви" 
с.Страшимирово 

Страшимирово 
тел.052 232952 

склад за 
пъдпъдъчи 

яйца 
 BG 0317006 

ЕТ"ПИММ-2001" 
гр.Долни Чифлик 

Долни Чифлик 
тел.09142 2333 

склад за 
пъдпъдъчи 

яйца 
 BG 0317007 

СД"Михалеви 61 и сие" 
гр.Дългопол 

Дългопол 
тел.0517 22509 склад за яйца  BG 0317008 

ЕТ"Георгиев" 
гр.Девня 

Девня 
кв."Повеляново" 
тел.0519 4047 

склад за 
пъдпъдъчи 

яйца 
 BG 0317009 

ЕТ"Сава Савов-Мими" 
гр.Варна 

Варна 
м-ст"Франга дере"274

тел.052 300518 

склад за 
пъдпъдъчи 

яйца 
 BG 0317010 
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"ДАН-2000"ООД 
с.Слънчево 

с.Слънчево 
тел.088 618603 

склад за 
кокоши яйца  BG 0317011 

 
 
 
 

РЕГИОН   ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Nо.04. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ"Валя 72" 
гр.Велико Търново 
ул."Зеленка"86 
тел.062 30356 

гр.Дебелец 
ж.п.гара 

тел.06117 3567 

Склад за 
съхранение на 
мокросолени и 
суровосушени 
кожи от свине, 
ДПЖ и ЕПЖ 

 BG 0417001 

ЕТ”Антистиф” 
гр.Велико Търново 

ул.”Симеон Велики”4Д 

с.Присово 
Стопански двор 

тел.424 

Склад за 
съхранение на 
мокросолени и 
суровосушени 
кожи от свине, 
ДПЖ и ЕПЖ 

 BG 0417002 

ЕТ”Светослав Божинов” 
гр.Велико Търново 
ул.”Бачо Киро”3А 

гр.Велико Търново 
ул.”Трапезица”11 

062 22277 

Цех за 
производство 
на свинска мас 
за хранителни 
и технически 

цели 

 BG 0417003 

“Хайпро-България”ООД 
гр.Павликени 

гр.Павликени 
ул.”Дъскотско шосе”6 

тел.0610 2198 

Склад за 
кокоши яйца  BG 0417004 

"Kардер"ООД 
гр.Полски Тръмбеж 

гр.Полски Тръмбеж 
ул."Търговска"2 
тел.088 812265 

Склад за 
съхранение и 
реализация на 
мокросолени 
суровосушени 
кожи от ДРД 

 BG 0417005 

 
 

 
РЕГИОН   ВИДИН - Nо.05. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

"Птицекомбинат  Върголия” 
ЕАД 

гара Страцимир 

гара Срацимир 
тел.2 43 65 Склад за яйца  BG 0517001 
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РЕГИОН   ВРАЦА - Nо.06. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ"Порт-Красимир 
Савовски" 
гр.Враца 

гр.Враца 
ул."Георги 

Апостолов"13 
Кожи  BG 0617001 

 
 
 
 
 

РЕГИОН ГАБРОВО - Nо.07. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

"Лъв"АД 
гр.Габрово 

ул."Тотьо Бенев"7 

гр.Габрово 
ул."Индустриална"11 

тел.22081 

Преработка на 
кожи от ЕРД  BG 0717001 

"Еврика Комерс"ЕООД 
гр.Габрово 

гр.Габрово 
ул."Христо Ботев"16 

тел.26766 

Склад за 
съхранениое 
на кожи от 

Свине, ДРД и 
ЕРД 

 BG 0717002 

"Ледера"ООД 
гр.Габрово 

ул."Станционна"14 

гр.Габрово 
ул."Столетов"243 

тел.33056 

Склад за 
съхранениое 
на кожи от 

Свине, ДРД и 
ЕРД 

 BG 0717003 

СД"Гепард" 
гр.Габрово 

ул."Ст. Караджа"2 

гр.Габрово 
ул."Ал.Стамболийски

"2 
тел.24592 

Склад за 
съхранениое 
на кожи от 

Свине, ДРД и 
ЕРД 

 BG 0717004 

"Руно-Г"ООД 
гр.Габрово 

гр.Габрово 
ул."Индустриална"41 

тел.29208 

Обработка на 
серява вълна  BG 0717006 

"Севко"АД 
гр.Севлиево 

гр.Севлиево 
ул."Дедерица"1 
тел.0675 30017 

Преработка на 
кожи от свине, 
ДРД и ЕРД 

 BG 0717007 

ЕТ"Течи-Гроздан Стоянов" 
гр.Габрово 

ул."Баба Зара"6 

гр.Габрово 
кв."Бойката" 
Северна 

индустриална зона 
тел.2 49 21   3 30 57 

Склад за 
съхранениое 
на кожи от 

Свине, ДРД и 
ЕРД 

 BG 0717008 

"Ланатекс"АД 
гр.Трявна 

гр. Трявна 
ул."А.Кънчев"148 
тел. 0677 / 3421 

Склад за 
съхранение на 

вълна 
 BG 0717009 
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РЕГИОН ДОБРИЧ - Nо.08. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

“Ню Тек Ярн Манифекчър” 
гр.Добрич 

Добрич 
ул.”25 септември”43 

прана и 
непрана вълна  BG 0817001 

“Яйца и птици-Зора”АД 
с.Дончево 

Дончево 
тел.25534  22766 склад за яйца  BG 0817002 

“Свобода”АД 
гр.Добрич 

Добрич 
ул.”Калиакра”57 

склад за кожи 
от ДРД  BG 0817003 

“Кожарска фабрика-Мая” 
гр.Плевен 
ул.”Вит”1А 

Добрич 
Индустриална зона 
тел.2 56 94  4 30 27 

склад за кожи 
от ЕРД и свине  BG 0817005 

 
 
 
 
 

 
РЕГИОН   КЪРДЖАЛИ - Nо.09. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризац
ия по групи 

Категориз
ация по 
капацитет 

Номер на 
предприяти

ето 

"Акабе" ООД 
гр.Кърджали 

грКърджали 
Район жп гара 
тел.22235 

Склад за кожи  BG 0917001 

ЕТ "Елиас" 
гр.Кърджали 

кв.”Възрожденци”бл.16 
ап.5 

Кърджали 
Район жп гара Склад за кожи  BG 0917002 

"Валеда" ЕООД 
гр.Габрово 

ул.”Селемица” 4 бл 10 
вх.Г 

гр.Кърджали 
Район жп-гара Склад за кожи  BG 0917003 

 
 

 
РЕГИОН   ЛОВЕЧ - Nо.11. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

"Велур"АД 
гр.Ловеч 

гр.Ловеч 
ул."Кубрат"3 
тел.24732 

обработка на 
кожи  BG 1117001 

"Кооперативен съюз" 
гр.Ловеч 

гр.Ловеч 
ул."Иширков"10 

обработка на 
кожи  BG 1117002 
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тел.22340 

"Фуражни храни"ООД 
гр.Ловеч 

гр.Ловеч 
ул."Освобождение"25 

тел.45907 

екструдирани 
храни за 
месоядни 

животни и риба 

 BG 1117003 

 
 

 
РЕГИОН   ПАЗАРДЖИК - Nо.13. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

ЕТ"Братя Ангелови" 
гр.Пещера 

ул."М.Такев"39 

гр.Пещера 
Район Овчарници 
тел. 03504204 

склад за яйца  BG 1317001 

“Алси”ЕООД 
гр.София 

ул."Люботрън"76 
тел:327962 

с.Елшица склад за яйца  BG 1317002 

"Илма"ЕООД 
гр.Пазарджик с.Мало Конаре склад за яйца  BG 1317003 

ЕТ"Тахов" 
гр.Пещера гр.Пещера склад за яйца  BG 1317004 

 
 

 
РЕГИОН   ПЛЕВЕН - Nо.15. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Мая” ООД  
гр.Плевен 

Плевен 
тел.064 46855 склад за кожи  BG 1517001 

“Теда” ООД  
гр.Плевен 

Плевен 
тел.064 3 12 59 склад за кожи  BG 1517002 

 
 

РЕГИОН   ПЛОВДИВ - Nо.16. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

"Туна-2000"ЕООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
бул."6-ти 

септември"154 
тел.088 974782 

склад за кожи  BG 1617001 

"Eнез"ООД 
гр.Съединение 

гр.Съединение 
Индустриална зона 

тел.22668 

предприятие за 
хромирани 

кожи 
 BG 1617002 
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"Маратон-95"ООД 
с.Куклен 

с.Куклен 
Стопански двор 
тел.03115 2007 

предприятие за 
хромирани 

кожи 
 BG 1617003 

"Пулпудева"АД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Владая"4 
тел.623971 

предприятие за 
преработка на 

кожи 
 BG 1617004 

"Хюдай-92"ЕООД 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
Производствена зона 

"Север" 
склад за кожи  BG 1617005 

"Дериси"ООД 
с.Куклен 

с.Куклен 
тел.03113 583 склад за кожи  BG 1617006 

"Meри"ООД 
гр.Асеновград 
ул."Оборище"17 

с.Избегли склад за кожи  BG 1617007 

"Капитал"ООД 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
Производствена зона 

"Север" 
тел.45031 

склад за кожи  BG 1617008 

"Енез"ООД 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
ул."Сливница"20 

тел.29513 
склад за кожи  BG 1617009 

"Мерич"ЕООД 
гр.Пловдив 

с.Кадиево 
тел.048 964103 склад за кожи  BG 1617010 

"Тракия Дери"ООД 
гр.Пловдив 

с.Брестник 
тел.048 966574 склад за кожи  BG 1617011 

"Узун"ЕООД 
гр.Пловдив с.Куклен склад за кожи  BG 1617012 

ЕТ"Подем-Бъзукян" 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Кукленско шосе" склад за кожи  BG 1617013 

"Кожен свят"ЕООД 
с.Труд 

с.Труд 
тел.626817 склад за кожи  BG 1617014 

"Зилан"ООД 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
ул."Осогово"10 

тел.26123 
склад за кожи  BG 1617015 

"Истанбус"ООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Пещерско 
шосе"156 

склад за кожи  BG 1617016 

"Четинлер"ООД 
гр.Асеновград с.Първенец склад за кожи  BG 1617017 

"Ахат Дери"ООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Орфей"5 склад за кожи  BG 1617018 

"Апсу"ЕООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив" 
бул."България"2 склад за кожи  BG 1617019 

"Енес"ООД 
гр.Асеновград 

ул."Сливница"20 

гр.Пловдив 
ул."Пещерско шосе" склад за кожи  BG 1617020 

ЕТ"Андип-92" 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
Птицеферма 

ул."Момински път" 
склад за яйца  BG 1617021 

“Садер”ООД 
гр.Пловдив 

Гр.Пловдив 
Бул.”Брезовско шосе” 

/яйцебаза/ 

склад за 
съхранение на 

сухи и 
мокросолени 
кожи от ЕРД и 

ДРД 

 BG 1617022 

“Дивлит”ООД 
гр.Асеновград 

Гр.Асеновград 
Ул.”Цар Иван Асен II” 

№61 
склад за кожи  BG 1617023 

"Oрион 999"ЕООД гр.Пловдив склад за яйца  BG 1617024 
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гр.Пловдив ул.Димитър 
Страшимиров"24 
тел.032 444145 

ЕТ"Борислав Драганов-
Алексис Д" 

гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
ул."Житен пазар"8 
тел.0331 46432 

склад за кожи  BG 1617025 

"Българска оризарна"АД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Никола Делев"16 

склад за 
съхранение на 
суровини от 
животински 
произход 

 BG 1617026 

"Меди-вет"ЕООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Ягодовско шосе"5 

склад за 
съхранение на 
суровини от 
животински 
произход 

 BG 1617027 

"Eкспрес 2019"ООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Никола Денев" 

склад за 
съхранение на 

храни от 
животински 
произход 

 BG 1617028 

 
 

 
РЕГИОН   РАЗГРАД - Nо.17. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категор
изация 
по 

капаци
тет 

Номер на 
предприя
тието 

“Йъл-тан”ООД 
с.Стражец 

ул.”Котел” № 2 

с.Стражец 
ул.”Котел”№2 
тел.2 00 81 

Склад за кожи  BG 
1717001 

“Оскар Хон”ООД 
с.Киченица 

ул.”Кирил и Методи” № З 

с.Киченица 
ул.”Кирил и Методи” 

№ 3 
тел: 925 281 

Склад за кожи  BG 
1717002 

“Брадарс-СС” ООД 
с.Дянково 

ул.”Вит” № 18 

с.Дянково 
Стопански двор 
тел:923 221 

Склад за кожи  BG 
1717003 

ЕТ”Козал-Реджеб Козал” 
с.Дянково 

ул.”Камчия” № 2 

с.Дянково 
Стопански двор Склад за кожи  BG 

1717004 

”Авис” ЕООД 
гр.Завет 

гр.Завет 
ул.”Кирил и Методи” 

№ 1 
тел:08342 2184 

Склад за 
кокоши яйца  BG 

1717006 

 
 

 
 

РЕГИОН   РУСЕ - Nо.18. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация Категори Номер на 
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по групи зация по 
капаците

т 

предприяти
ето 

ЕТ"Страшимир Бърдаров-
Саша Импекс" 

гр.Русе 
ул."Шейново"9 вх.Г 

тел.484600 

гр.Русе 
В помещение на 

бивш телеугоителен 
комплекс 

Склад за кожи  BG 1817001 

ЕТ"Пламен Върбанов-
Ерато" 
гр.Русе 

ул.П.Хитов"62 

гр.Русе 
В помещения на 
кравеферма-Русе 

Склад за кожи  BG 1817003 

"Приста "АД 
гр.Русе 

гр.Русе 
ул."Антим 1"61 
тел.233717 

Склад за кожи  BG 1817005 

 
 

 
РЕГИОН   СЛИВЕН - Nо.20. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

"Колхида-Сливен"АД 
гр.Сливен 

гр.Сливен 
кв."Индустриален" 

тел.2 23 95 

преработка на 
вълна  BG 2017001 

"Златна белка-Иванов и 
Сие”ООД 
гр.Сливен 

гр.Сливен 
м-ст Лагера 
тел..2 25 65 

обработка и 
съхранение на 

кожи 
 BG 2017002 

"Симекс"ООД 
гр.Сливен 

ул.”Хаджи Димитър”3 ап.5 

гр.Нова Загора 
кв."Индустриален" 

тел.2 37 07 

обработка и 
съхранение на 

кожи 
 BG 2017003 

ЕТ"Лелас-Г.Котавов" 
гр.Сливен 

ул.”Сан Стефано”18 

с.Калояново 
тел.3 35 43 

обработка и 
съхранение на 

кожи 
 BG 2017005 

 
 

 
РЕГИОН   СОФИЯ - ГРАД - Nо.22. 

 
РАБОТЕЩИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ОТ  ГРУПА  17 

 

Фирма Предприятие Категоризац
ия по групи 

Категориз
ация по 
капацитет 

Номер на 
предприя
тието 

"Джефри"ООД-склад 

кв.Бенковски-стопанството 
тел: 39 20 53 

Кв.Бенковски-
стопанството 
Тел. 39 20 53 

Склад-кожи  BG 
2217001 

“Руно”ЕООД 
Гара Искьр ул”5001” 

Тел: 42 81 20 

Гара Искьр ул”5001” 
Тел. 42 81 20 

Склад-сурова 
вьлна  BG 

2217003 

“Цанев и син”ООД 
ул”Козлодуй”№99 

тел: 399025 

Ул”Козлодуй”№99 
Тел. 399025 

Склад-
обвивки за 
колбаси 

 BG 
2217004 

“ТВС -Интернешьньл”ООД 
“Струга”16 

Кв.Враждебна -
стопанството 

Склад за 
вьлна  BG 

2217007 
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тел:31 41 18 

“Понго и Бенджи”ООД 
“Васил Петлешков”4  

тел: 457027 

“Васил Петлешков”4 
тел: 457027 

Предприятие 
за храна за 

кучета и котки 
/консерви/ 

 BG 
2217008 

ЕТ"КЕНАР ЗАРЕ" 
ул."Раковска"82 
тел.980 2130 

"Димитър Петков" 
теел.920 0677 

Кулинарен 
цех 

Печени 
кебапчета 

 BG 
2217009 

"Eксел пак"ООД "Петър Панайотов"26 
тел.381373  384819 

Емулсия от 
кожички  BG 

2217010 

ЕТ”Атанас Панчилов” 
Казичене 

 ул”Цар Борис III 
“№62 

Склад за 
гъши и 

пуешки пух и 
перушина 

 BG 
2217014 

 
 
 

РЕГИОН   СОФИЯ - ОКРЪГ - Nо.23. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

"Koко Трейд"ООД 
гр.София 

ул."Любата"№4 - 6 
тел.681150 

с.Доганово 
общ.Елин Пелин 
тел.07158 2232 

пакетиране на 
яйца, 

сортиране, 
овоскопиране, 
маркиране и 
опаковане 

 BG 2317002 

 
 

 
РЕГИОН   СТАРА ЗАГОРА - Nо.24. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Чавдар”ООД 
гр.Стара Загора 

ул.”Атанас Илиев”66 
тел.603633 

С.Преславен 
Тел.048 966991 кожи  BG 2417001 

“Джерадо”ООД 
гр.Ст.Загора 

ул.”Любен Каравелов”2 вх.Д 
ап.97 

тел.59793 

Гр.Ст.Загора 
Кв.”Индустреиален” 

“Месокомбинат 
Ст.Загора”АД 
тел.43088 

кожи  BG 2417002 

“Катекс”АД 
гр.Казанлък 

Гр.Казанлък 
Ул.”М.Стайнов”4 

Тел.23759 
вълна  BG 2417003 

“МКБ”ЕООД 
гр. Казанлък 

ул.”Войнишка”26 
тел.34420 

С.Долно Сахране 
Общ.Павел баня 
Тел.04329 374 

кожи  BG 2417004 
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РЕГИОН   ТЪРГОВИЩЕ - Nо.25. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Предприятие Категоризац
ия по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятиет

о 

"Интерком-94"ЕООД 
гр.Търговище 

с.Лиляк 
тел.920213 Склад за кожи  BG 2517001 

ДЛ”Черни Лом” 
гр.Попово 

с.Еленово 
тел.99631 2047 

Склад за 
ловни трофеи  BG 2517003 

“Христо Христов-база 
Ломци”ООД 

с.Ломци  
тел.310  склад за яйца  BG 2517004 

 СД”Квинс-Арго и сие” с.Буйново  
тел.06066 238 склад за яйца  BG 2517005 

 
 

 
РЕГИОН   ХАСКОВО - Nо.26. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 

 

Фирма Населено място Категоризация 
по групи 

Категор
изация 
по 

капаци
тет 

Номер на 
предприя
тието 

“Шипка Фуат Гювен” ЕООД 
гр.Свиленград 

гр.Свиленград 
кв.Гарата,тел.73-41 Склад за кожи     BG 

2617001 
“Каракая-импорт” ООД 

гр. Хасково 
IV-ти стоп. двор 

Хасково 
IV-ти стопански двор Склад за кожи  BG 

2617002 

 
 
 
 
 
 

РЕГИОН   ШУМЕН - Nо.27. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 17 
 

Фирма Населено място Категоризация 
по групи 

Категор
изация 
по 

капаци
тет 

Номер на 
предприя
тието 

ЕТ"Салих-Красимир 
Христов" 
гр.Върбица 

гр.Върбица Склад за кожи 
и вълна  BG 

2717001 

ЕТ”Даниела 98” 
гр.Върбица 

гр.Върбица 
ул.Иван Колев№5 

Склад за кожи 
и вълна  BG 

2717002 
ЕТ"Мастик-39" 
гр.Върбица гр.Върбица Склад за кожи 

и вълна  BG 
2717003 

EТ”Паулина 90” грВ.Преслав Склад за кожи  BG 
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гр.Велики Преслав ул.”Родопи”4 
тел.2439. 

и вълна 2717004 

“Булдер”ООД 
с.Ясенково 

С.Ясенково 
тел.048 815600 Склад за кожи  BG 

2717005 
ЕТ”Борис Пеев-такси” 

гр.В.Преслав 
ул.”Ал.Стамболийски"64 вх.А 

тел.2678 

с.Имренчево 
тел.048 853950 

Цех за добив 
на свинска .мас 
за хранителни 

цели 

 BG 
2717006 

"Kамчия"АД 
гр.Шумен 

с.П.Волов 
тел.55139 

Склад за 
стокови кокоши 

яйца 
 BG 

2717008 
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Приложение 6 
 

Млекопреработвателни предприятия  (индустриален 
капацитет) 

 
 
 

С П И С Ъ К 
 

НА MЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДИРЕКТИВА 92/46/ЕС  
ГРУПА 12 

 
 

РЕГИОН   БЛАГОЕВГРАД - Nо.01. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
цияпо 

капацитет  

Номер на 
предприятието 

“Млечна промишленост- 
Благоевград” АД 
гр. Благоевград 

гр. Благоевград 
ул.”Св.Димитър 
Солунски”66 
тел. 2-37-96 

бяло саламурено 
сирене И BG 0112001 

“Пълдин Хран Комерс” ООД, 
гр.Пловдив 

ул.”Порто Лагос” №13 
тел. 96-13-27; 94-44-51 

гр. Белица 
тел. 32-56 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112002 

ЕТ”Векир” 
с.Годлево 

с. Годлево 
тел 224; 304 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112003 

”Матанд” ЕООД 
гр.Перник, 

Ул.”Ленин” № 111 
тел. 60-44-62 

с.Елешница  
тел.332 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112004 

ЕТ”Димитър Пелтеков” 
с. Хаджидимово 

с. Хаджидимово 
тел. 31-63 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112005 

ЕТ”Светослав Кючуков-Бобо” с. 
Хърсово 

с. Хърсово  
тел. 048/ 960387 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112008 

ЕТ”Иван Серафимов”, с.Катунци с.Катунци  
тел. 21-83 

бяло саламурено 
сирене и кашкавал И BG 0112009 

ЕТ “Иван Кондев” 
гр. Разлог 

ул.”Цар Ив. Асен” 2 
тел.: 46-44 

Пети километър 
Стопански двор 

гр. Разлог 
кисело мляко И BG 0112013 

“Велес”  
гр.Разлог 

ул."Голак"33 
тел.63 90 

гр.Разлог 
ул.”Голак” №14, 

тел. 58-39 
кисело мляко И BG 0112014 

EТ”Костадин Шабанов”  
гр. Гоце Делчев 
ул. “Шипка”15 
тел.2-61-70 

с. Мосомище бяло саламурено 
сирене И BG 0112015 

"Строителство и екология" 
гр.София 

ул."Неофит Рилски"68 

с.Черна Места 
тел.22 39 сирене-тип Гауда И BG 0112016 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГИОН   БУРГАС - Nо.02. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
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Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
цияпо 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

ОМК“Холдинг” АД  
гр.Бургас 

ул."Никола Петков"1 
тел.056/880389 

гр. Айтос 
ул."Паркова" 58 
тел.0558 23 13 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал  

И BG 0212001 

ОМК“Холдинг” АД  
гр.Бургас 

гр.Бургас 
ул."Никола Петков"1 

тел.056/880389 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал  

И BG 0212002 

“Аляска” ООД 
гр.Бургас 

бул."Ст.Стамболов" 60 
тел.056 2 05 71 

гр.Несебър 
ул."Изгрев” 41 
тел.0554 4 33 20 

Сладолед И BG 0212010 

ЕТ “Марси-Минчо Бакалов”  
Гр.Бургас 

к-с Възраждане бл.1 
тел.056 4 84 76 

гр. Бургас 
кв.”Победа” 
ул."Байкал" 9 

тел.056 842106  884406 

Сладолед И BG 0212013 

ЕТ"Иван Иванов-61" 
гр.Бургас 

к-с"Възраждане" бл.1 
тел.056 48476 

с.Люляково Кисело мляко и 
БСС И BG 0212014 

ОМК“Холдинг” АД  
гр.Бургас 

ул."Никола Петков"1 
тел.056/880389 

гр. Средец 
тел.05551 20 03 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал  

И BG 0212016 

СД  “Млечен свят”  
гр.Бургас 

ул."Граф Игнатиев" 1 
тел.056 84 00 23 

с.Дебелт БСС И BG 0212027 

“Вестер” ООД 
гр.Карнобат 

ул."Екзарх Антим І" 66 бл.1 ет.3 
тел.0559 49 80 

с. Сигмен 
тел.048 991632 БСС и кашкавал И BG 0212028 

“Мегакомерс” ООД  
гр.Добрич 

ж.к."Добротица"  бл.44 ап.6 
тел.058 20336 

с.Люляково 
общ.Руен 

Прясно мляко и 
БСС И BG 0212037 

“Клас” ООД 
гр.Бургас 

к-с Меден рудник бл.99 вх.А ет.5 

с.Гълъбец 
тел.05937 22 60 

048 976607 

Прясно мляко и 
БСС И BG 0212038 

“Комплектстрой” ЕООД 
гр.Бургас 

ул.”Ст.Стамболов” 17 
тел.81 41 39 

с.Веселие 
тел.05566 360 

Прясно мляко и 
БСС И BG 0212047 

“ЖФД-98” АД  
гр.Айтос 

тел.0558 29 79 

гр.Айтос 
Стоп. двор 

тел.0558 20 14 
088 514536 

Прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 0212049 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИОН   ВАРНА - Nо.03. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
цияпо 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Виталакт”АД 
гр.Варна 

гр.Варна- 
ЗПЗ 

тел.052 50 02 57 

прясно и кисело 
мляко И BG 0312023 

“Делви-П”АД 
гр.Варна 

гр.Варна 
ЗПЗ 

тел.052 50 10 91 
сладолед И BG 0312024 
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РЕГИОН   ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Nо.04. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Интерес-90” ЕООД 
гр.В.Търново 

бул."България"7 

с. Ново село 
тел.062 63 78 61 БСС И BG 0412001 

“Софбиолайф-БГ” ООД 
гр.Свищов 

гр. Свищов 
ул."33 Свищовски полк" 67 

тел.0631 22336 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 

млечни десерти 
И BG 0412002 

“Лактима”ООД 
грВ.Търново 

гр. Велико Търново 
ул."Магистрална" 5 
тел.062 2 00 33 

Кисело мляко, БСС 
и кашкавал И BG 0412003 

“Вароша”ЕООД 
гр.София 

ул."Цар Симеон" 243 
тел.83 31 04 

с.Камен 
тел.28 83 БСС И BG 0412005 

“Милки-лукс”ООД 
гр.Пловдив 

тел.032 626224 

с. Б.Черква 
тел.06134 3004   3006 БСС И BG 0412009 

Би Си Си Хандел”ООД 
гр.Елена 

гр. Елена 
ул."Трети март" 19 
тел.06151 2368 

Кисело мляко, 
БСС, кашкавал и 
топени сирена 

И BG 0412010 

ППОК ”Изгрев-93” 
с.Царевец 

с. Царевец 
тел.06329 203 

БСС на ишлеме и 
кашкавал И BG 0412013 

ПЧСФ"Дени" 
гр.Велико Търново 
тел.062 41060 

гр.Велико Търново 
кв."Чолаковци" 

Улица на услугите 1 
тел.062 42935 

Сладолед и горещ 
шоколад И BG 0412016 

 
 
 

РЕГИОН   ВИДИН - Nо.05. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Сердика Кула”АД  
гр.Кула 

гр. Кула  
ЮПЗ 

тел.0938  30 46 

БСС, кашкавал и 
кашкавалено роле И BG 0512002 

“Ел Би Булгарикум”ЕАД 
гр.Видин 

тел.2 32 60   3 46 32 

гр.Видин 
ЮПЗ 

тел.3 46 32 

Прясно и кисело 
мляко, БСС, 
кашкавал, 

кашкавалено роле 
и парени сирена 

И BG 0512025 

 
 
 

РЕГИОН   ВРАЦА - Nо.06. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

ЕТ “Д.Й.Т. - Д. Григоров” 
гр.Криводол 

гр. Криводол  
ул."Глухов" 14 A 

тел.21 12 
кашкавал И BG 0612004 

“Микромилк”ООД 
с.Ракево 

с. Ракево 
тел.241 кашкавал И BG 0612007 

ЕТ “Хаджийски и фамилия” 
с.Градешница 

с. Градешница 
тел.22 26 кашкавал И BG 0612010 

ЕТ"Зоров' -91" 
гр.Враца 

гр.Враца 
Врачански балкан кашкавал И BG 0612012 

ЕТ “Млечен пулс”  
гр.Криводол 

гр.Криводол 
ул."Ивайло"1 кашкавал И BG 0612024 
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тел.09117 21 51 
 “Млечен рай 99" ЕООД 

гр.Враца  
ж.к."Дъбника" бл. 48 ап.3 

тел.4 70 40 

гр.Враца 
кв. Бистрец ,Стопански 

двор 
кашкавал И BG 0612027 

ЕТ “Фолк-3”  
гр.София 

ж.к."Красна поляна" 207-А-3 
тел.22 48 26 

С.Враняк 
тел.235 кашкавал И BG 0612034 

ЕТ “Нивего” 
с.Чирен 
тел.387 

с. Чирен кашкавал И BG 0612035 

 
 

 
 

РЕГИОН ГАБРОВО - Nо.07. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 
Номер на 

предприятието 

“Бен Инвест”  
гр.Габрово 

ул."Софроний Врачански" 1 

с.Костенковци 
тел.048 961808   

048820577 
БСС И BG 0712001 

"Шипка"АД  
гр.Габрово 

гр.Габрово 
ул."В.Левски" 1 
тел.066 36025 

прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 0712002 

“Елви”ООД 
гр.Габрово 

пл."Белорусия"2 

с. Велковци 
тел.91 75 54 

прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 0712003 

“Чех-99 “ООД  
гр.В.Търново 

ул."Н.Габровски" 43 
с. Соколово 

прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 0712004 

ЕТ”Мастер”  
с.Маноя 

с. Маноя  
тел.235 

прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 0712005 

ЗПП “Ловико”  
гр.Сухиндол 
ЛВК "Гъмза" 

с. Крамолин 
тел.067304 422  426 

прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 0712011 

ЕТ”Роста”  
гр.Севлиево 

ул."Гочо Москов" 2 

с.М.Вършец 
тел.067399 425 БСС и кашкавал И BG 0712015 

ЕТ”Канцоне”  
гр.Дряново 

ул."Шипка" 138 

с.Стойчевци 
тел.3 23 БСС И BG 0712016 

“НДН и сие” София 
ж.к."Дружба" 

ул."Ил.Бешков" 2 

с.Душево 
тел.588  048983922 кашкавал И BG 0712019 

"Станчо Колев"ООД 
гр.Габрово 

гр.Габрово 
ул."Рибарска"1 
тел.3 23 38 

сладолед И BG 0712027 

 
 
 
 
 

РЕГИОН ДОБРИЧ - Nо.08. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
ТД “Дропла” 
Гр.Добрич 

с. Дропла 
тел:995724 522 БСС И BG 0812001 

“ФАМА”ООД 
гр.Варна 

кв.”Чайка”15-В 

с. Царичино 
05726 332 БСС и кашкавал И BG 0812002 

ИПС “Добруджа” 
Гр.Г.Тошево 

Гр.Г.Тошево  
ИПС 

Тел:995732277 

кисело мляко и 
БСС И BG 0812007 
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“Ролес 2000” ООД 
гр.Варна 

ул.”Цар Иван Шишман”13 

с.Кардам 
тел.995733441 БСС И BG 0812008 

“Сердика - 90”АД 
гр.Добрич 

гр. Добрич 
ул. “25 септември”100 
тел:2 25 41  2 54 41 

прясно и кисело 
мляко, БСС , 

кашкавал и сухо 
мляко  

И BG 0812009 

“Филипополис” ООД 
гр.Пловдив 

ул.”Христо Данов”2 

с.Жегларци 
тел:23 58 БСС и кашкавал И BG 0812019 

“А-З” ЕООД 
гр.Г.Тошево 

Гр.Г.Тошево 
Ул.”Янтра” 8А 
тел:41 85 

БСС И BG 0812023 

ET"Тотал" 
гр.Добрич 

ул."Кирил и Методий"41 

гр.Добрич 
ул."Трети март"102 

прясно, кисело 
мляко и БСС И BG 0812025 

 
 
 
 

РЕГИОН   КЪРДЖАЛИ - Nо.09. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категоризац
ия по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

"Сердика"АД 
гр.Кърджали 

гр.Кърджали 
кв.”Възрожденци” 

Прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 0912001 

"Ковег Млечни продукти"ООД 
ул.”П..К.Яворов’ 8 

тел.2 92 57 

гр.Кърджали 
Промишлена зона 

Прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 0912003 

ЕТ"Радо" 
с.Бял извор 

с.Бял извор 
общ.Ардино 

тел.03651/2497 

Кисело мляко и 
кашкавал И BG 0912004 

ЕТ"Алада" 
с.Бял извор 

с.Бял извор 
общ.Ардино 
обл.Кърджали 

03651/2231 

Кашкавал И BG 0912011 

ЕТ"Камен-Георги Петров" 
гр.Перник 

ул.”Иван Вазов”3-5 
тел.076/2 52 48 

с.Кирково 
общ.Кирково 
тел.22-36 

БСС И BG 0912013 

ЕТ"Анмар" 
с.Падина 

с.Падина 
общ.Ардино Кашкавал И BG 0912015 

 
 
 

РЕГИОН   ЛОВЕЧ - Nо.11. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 
Номер на 

предприятието 

“Прима Лакта” OOД 
гр.Мюнхен 

гр. Ловеч 
ул.”Троянско шосе” тел:2 

45 34 
кисело мляко И BG 1112001 

"Екобалкан"ООД 
гр.Тетевен 

гр.Тетевен 
ул."Бели Вит"15 

тел.37 20 

кисело мляко, БСС 
и кашкавал И BG 1112002 

“Млекопродукт” ООД 
гр.Ловеч 

с. Горан 
тел:211 

кисело мляко, БСС 
и кашкавал И BG 1112004 

“Кондов Екопродукция” ООД 
гр.София 

с. Старо село 
тел:2 23 48 БСС и кашкавал И BG 1112006 

”Лавена” ООД 
гр.Плевен с. Бежаново БСС И BG 1112007 

“Плод” АД 
гр.Априлци 

гр. Априлци 
тел:21 87 

кисело мляко, БСС 
и кашкавал И BG 1112008 

“Панков” ЕООД 
с.Слатина 

с. Слатина 
тел:377 БСС и кашкавал И BG 1112011 

Кооперация “Лесидрен” 
с.Лесидрен 

с. Лесидрен 
тел:21 15 БСС и кашкавал И BG 1112012 
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ЕТ “Милкком”  
гр.Ябланица 

гр. Ябланица 
тел:048989758 БСС И BG 1112014 

“Добревски-1” ООД 
с.Б.извор 

с.Български извор 
тел:53 33 БСС и кашкавал И BG 1112021 

 
 
 

РЕГИОН   МОНТАНА - Nо.12. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие- Категоризация по 
групи 

Категоризац
ия по 

капацитет  

Номер на 
предприя-

тието 

“Лактис С и С-7”ЕООД 
жк.”Стрелбище” 
бл.91 вх.Б ап.33 

гр.Монтана 
Врачанско шосе 
тел: 2-22-83 

Кисело и прясно 
мляко,кашкавал,ма
сло,извара,топени 

и пушени 
сирена,сухо мляко 

И BG 1212001 

 “Агропромстрой БД и сие”АД 
гр.Монтана 

ул.”Ал.Стамбо-лийски” № 13 

гр.Монтана 
Промишлена база 

тел:4-25-92 

Сладолед,кисе-ло 
мляко,кашкавал,БС

С,пушено 
сирене,извара 

И BG 1212002 

ЕТ”Милккомм” 
гр.Лом 

ул.”Ал.Стамболийски”№ 147 

гр.Лом 
Лимонадена фабрика 

Кисело и прясно 
мляко И BG 1212022 

СД”Войнов и сие” 
гр.Монтана 

ул.”Вапцаров” 
№6 

гр.Монтана 
ул”Вапцаров”№6 

тел.2-27-07 

Кисело и прясно 
мляко,сладолед,ка
шкавал,извара 

И BG 1212029 

 
 
 

РЕГИОН   ПАЗАРДЖИК - Nо.13. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 

“Мл. Промишленост-Пазарджик” АД 
гр.Пазарджик 

гр. Пазарджик 
ул.”Царица Йоана”29 

тел:444290 

мляко и млечни 
продукти И BG 1312001 

РПК “Марица-мандра Юнаците” 
гр.Пазарджик 

ул."Отон Иванов"1 

с. Юнаците 
тел:03519 3054 БСС и кашкавал И BG 1312002 

“Равногор” ООД 
гр.Пловдив 

ул."Ландос"11 

с. Равногор 
тел:035501 469 БСС и кашкавал И BG 1312005 

“Еко-Ф” ЕООД 
гр.София 

ул."Стара планина"34 

с. Карабунар 
тел:03569 2111 БСС и кашкавал И BG 1312011 

“БГ Фабрика 12” ЕООД 
гр.София 

ул."Стефан Караджа"12 

гр. Белово 
тел:03581 2831 БСС И BG 1312014 

“Млечна промишленост-Пазарджик” 
АД 

гр.Пазарджик 
ул."Царица Йоана"29 

гр. Велинград 
кв.”Индустриален” 
тел:035922583 

БСС И BG 1312015 

 
 
 

РЕГИОН   ПЕРНИК - Nо.14. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятиет

о 
ЕТ “Драгомир Драгомиров” 

Гр.Брезник 
ул."Б. Антов"2 
тел.07751 3028 

Гр. Брезник 
кв."Варош" кашкавал И BG 1412007 
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“Добрич-МЕЛ” 
гр.Пeрник 

ул."Средец"1 
тел.2 48 50   2 26 94 

гара Ал. Димитров кашкавал И BG 1412014 

ЕТ"Бойчо Виденов" 
гр.Радомир 

ул."Пчелица"2 
С.Стефаново кашкавал И BG 1412015 

"Mилфам"ООД 
с.Долна Диканя с.Долна Диканя цедено кисело 

мляко и БСС И BG 1412018 

 
 
 

РЕГИОН   ПЛЕВЕН - Nо.15. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
“Реал Маркет”ЕООД 

с.Трънчовица 
с. Трънчовица 
тел.06530/362 

кисело мляко и 
БСС И BG 1512003 

ЕТ“Норма” 
гр.Плевен 

гр.Никопол 
ул.”Раковска”50 
тел.06541/2188 

кашкавал И BG 1512005 

 “Мандра” ООД 
гр.София 

с. Обнова 
тел.06538/2695 кисело мляко И BG 1512006 

ЕТ “Виола” 
гр.Койнаре 

гр. Койнаре 
ул.”Христо Ботев”16 
тел.06573/3488 

кашкавал И BG 1512008 

“НДН и Сие” ООД 
гр.София 

гр. Белене 
тел.06558/24681 

кисело мляко и 
БСС И BG 1512009 

ЕТ “Милица Лазарова” 
гр.Славяново 

гр. Славяново 
ул.”Асен Златарев”2 

тел.06515/2984 

кисело мляко и 
БСС И BG 1512010 

“Ахмед Татарлъ” 
с.Драгаш войвода 

с. Драгаш войвода 
тел.06547/322 БСС И BG 1512012 

“ППК” 
с.Коиловци 

с.Коиловци 
тел.06529/2067 

кисело мляко и 
БСС И BG 1512019 

“Мандра Божурица” 
с.Божурица 

с. Божурица 
тел.06517/2001 БСС и кашкавал И BG 1512021 

ЕТ “Тодор Георгиев” 
с.Долни Вит 

с. Долни Вит 
тел.06566/324 БСС и кашкавал И BG 1512022 

ЕТ”Слов” 
гр.Плевен 

гр.Долна Митрополия 
тел.064/40181 БСС И BG 1512026 

 
 

 
 

РЕГИОН   ПЛОВДИВ - Nо.16. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 

“Мл. промишленост” АД 
гр.Пловдив 

гр. Пловдив 
бул.”Дунав”3 
тел.553929 

Кисело 
мляко,пастьоризир

ано и 
стерилизирано 
мляко,кисели 

плодови 
млека,масло,сирен

е 

И BG 1612001 

"Шипка 99"ЕООД 
гр.Първомай 

гр.Първомай 
тел.0336 2267 Сирене И BG 1612002 

“Мл. промишленост” АД 
гр.Пловдив 

с. Ръжево Конаре 
тел.03125/2293 Сирене И BG 1612004 

“Мл. промишленост” АД 
гр.Пловдив с. Тополово Сирене И BG 1612005 

"Филипополис-РК"ООД 
гр.Пловдив 
кв."Прослав" 

ул."Просвета"2А 

гр.Хисар 
ул."Гео Милев"6 

тел.2111 

Сирене,кашкавалм
асло,кисело мляко И BG 1612008 



 
 

 59 

ЕТ”Д.Маджаров” 
гр.Стамболийски 

гр.Стамболийски-мандра 
тел.0339/2343 

Сирене,кашкавал,м
асло,кисело мляко И BG 1612009 

“Топалица” АД 
гр.Карлово 

гр. Карлово 
бул.”Освобождение”69 

тел.3585  3539 

Кашкавал,масло,из
вара,кисело и 

прясно 
мляко,сладолед, 
топено сирене 

И BG 1612011 

ЕТ “Антон Андонов” 
с.Каравелово 

с. Каравелово 
тел.4183 

Кашкавал,масло,из
вара И BG 1612012 

ЕТ “Полидей ЕИ” 
с.Домлян 

с. Домлян 
тел.0335/5827 

Кашкавал,масло,ки
село мляко И BG 1612013 

“Кардака” ЕООД 
с.Беловица с. Беловица Сирене,кашкавал,м

асло,извара И BG 1612014 

“Стряма 96” АД 
с.Стряма 

с. Стряма 
тел.03153/2073 

Кашкавал,извара,м
асло И BG 1612016 

“Снеп” ООД 
гр.Раковски 

гр. Раковски 
ул.”Ф.Станиславов”57 

тел.03151/2088 

Сирене,сметана,ма
сло,мляко, 

извара,сладолед 
И BG 1612017 

“Ринимекс” АД 
гр.Раковски 

гр. Раковски 
бул.”Раковски”108 
тел.03151/3135 

Сирене,кашкавал,м
асло,извара И BG 1612018 

ЕТ “Бор -Чвор” 
с.Дълбок извор 

с. Дълбок извор 
тел.2128 

Сирене,кашкавал,м
асло,извара,кисело 
и прясно мляко 

И BG 1612020 

“Бонитрекс” АД 
с.Брягово 

с. Брягово 
тел.0381/25348 

Кашкавал,масло,из
вара. И BG 1612021 

“Ванела” ООД 
гр.Пловдив  

бул.”България”170 
с. Царимир Сирене,пастьоризи

рано мляко И BG 1612023 

СД “Костови - ЕМК” 
гр.Съединение 

гр. Съединение 
тел.22160 Сирене  И BG 1612024 

“Биомилк” ООД 
с.Розовец 

с. Розовец 
тел.03195/433 

Сирене,кашкавал 
масло,извара,топе

но сирене 
И BG 1612025 

ЕТ”Сл.Тодорова” 
С.Труд 

с.Труд 
ул.”Волга”3 

тел.03126/2305 
Сирене,сладолед И BG 1612028 

“Стария Пловдив-Гергов” АД 
гр.Пловдив  

бул.”България”97 

с. Орешец 
моб.048/957376 

Кашкавал,изварам
асло И BG 1612030 

“Екофрут” ЕООД 
с.Патриарх Евтимово 

с. Патриарх Евтимово 
тел.03326/370 

Сирене,кисело 
мляко,пастьоризир

ано мляко 
И BG 1612031 

“Еко-М”ООД 
с.Нови Извор 

с.Нови Извор 
тел.03340/267 

Сирене,кашкавализ
вара,масло И BG 1612032 

ЕТ”Росица Алексиева” 
с.Болярци 

с.Болярци 
тел.03323/700 

Сирене,кисело 
мляко,пстьоризира
но мляко,масло 

И BG 1612033 

“Кресна” ЕООД 
гр.Кричим 

гр. Кричим 
тел.03145/4189 

Кашкавал,изварам
асло И BG 1612035 

“Филипополис-РК” ООД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
кв.”Прослав” 

ул.”Просвета”2А 
тел.445973 

Сирене,кашкавализ
вара,масло,пастьо

ризирано 
мляко,топено 

сирене 

И BG 1612037 

ЕТ “Грейт-Г. Стойчев” 
с.Леново 

с. Леново 
тел.32650609 

Сирене,кисело 
мляко,пастьоризир

ано мляко 
И BG 1612038 

“Млечни продукти” ООД 
с.Маноле 

с.Маноле 
тел.03120/2072 

Кисело 
мляко,пастьоризир

ано 
мляко,кашкавал,си

рене,масло, 
извара 

И BG 1612040 

“Елит-95”ЕООД 
с.Дълбок извор 

с.Дълбок извор 
тел.03164/2438 

Сирене,кашкавалм
асло,извара И BG 1612041 

ЕТ “Д. Биков” 
с.Кърнаре 

с. Кърнаре 
тел.6141 Сирене  И BG 1612043 

“Флорина Фрост” ЕООД 
с.Костиево 

с. Костиево 
тел.650216 

Сладолед,кашкава
л,тестени изделия И BG 1612044 

ЕТ"Чичо Чарли" 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
Ул."Ильо Войвода"9 

тел.955050 

Сладолед, 
Суха смес за 

сладолед,капучино,
И BG 1612059 
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горещ шоколад 

"Тексима Трйдинг"ЕООД 
с.Добростан с.Добростан 

Кисело 
мляко,пастьоризир
ано мляко БСС и 

кашкавал       

И BG 1612068 

 
 
 

РЕГИОН   РАЗГРАД - Nо.17. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Мл.промишленост-НАК”АД 
гр.София 

ул."Лайош Кошут"39 

гр.Разград 
Индустриална зона  

тел.2 45 94 

Прясно и кисело 
мляко, БСС, 

кашкавал и топени 
пушени сирена 

И BG 1712001 

ЕТ”Росвер” 
гр.Цар Калоян 

ул.”Иван Вазов” № 4 
тел.24 81 

гр.Цар Калоян 
ул.”София” 
тел.28 81 

БСС и кашкавал И BG 1712002 

ЕТ”Нехрон” 
гр.Лозница 

ул.”Дружба” № 18 

гр.Лозница 
ул.”Дружба” № 34 

тел.23 72 
БСС И BG 1712003 

ЕТ”Сали Чобан” 
с.Владимировци 

с.Владимировци 
ул. “Тунджа” № 17 тел.321 БСС И BG 1712006 

ЕТ”Онур” 
с.Дянково 

ул.”Козлодуй” № 4 

с.Дянково 
ул.”Шипка” № 4 

тел  923 
БСС И BG 1712009 

“Булагротрейд”ООД 
гр.Русе 

ул.“Елин Пелин” № 15А 
тел.27 30 46 

с.Юпер БСС И BG 1712010 

ЕТ”Верас 90” 
с.Ясеновец 

ул.”Иван Вазов”22 

с.Ясеновец 
Овцекомплекс 

тел.344 
БСС И BG 1712012 

ЕТ”Дениз”  
с.Езерче 

 ул.”Драва” № 2 
тел.929/256 

с.Езерче 
тел  929/441 БСС И BG 1712013 

ЕТ”Кесар”  
гр.Исперих 

ж.к  ”В.Априлов”  бл.12 вх.А ап.9 

гр. Исперих 
тел. 57 63 БСС И BG 1712017 

“Имдо”ООД 
гр.Разград 

бул. ”България” 3-А-3 
тел.2 89 44 

с.Липник 
Стопански двор 
тел. 921/217 

БСС И BG 1712018 

ET"Ивайло - Милена Станчева" 
гр.Исперих 

гр, Исперих 
ж.к."В.Априлов"14-А-2 

тел.51 53 
БСС И BG 1712019 

ЕТ”Прелест-Севим Ахмед” 
гр.Исперих 

с.Лъвино 
Стопански двор БСС И BG 1712020 

ЗПК”Вега”  
гр.Разград 

ул. ”Ан.Кънчев” № 4 
тел.2 44 14 

с. Сейдол 
Стопански двор БСС И BG 1712021 

ЕТ”Висанти-Илия Илиев” 
гр.Кубрат  

ул.”Капитан Петко войвода”19 
тел.45 95 

гр.Кубрат 
ул. ”Цар Симеон” № 33 БСС И BG 712028 

”Tрио милк”ООД 
с.Липник  

ул.”Марица” № 16 

с.Киченица 
ул ”Хр.Смирненски” 5 БСС И BG 1712032 

ЕТ”Мазлум Челик” 
с.Бели Лом 

с.Бели Лом 
ул. “Черно море” № 4 БСС И BG 1712033 

ЕТ”Мери-Ахмед Чакър” 
с.Езерче 

ул.”Хан Кубрат”№2 

с.Езерче 
Стопански двор 

Прясно мляко и 
БСС И BG 1712040 

ЕТ”Мъдър” 
с.Мъдрево 

ул ”Хан Кубрат”  № 65 

с.Тертер 
Стопански двор 

тел.22 32 
БСС И BG 1712042 
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“Гючлю”ООД 
с.Кривица 

ул ”Ивайло”№ 46 
с.Самуил БСС И BG 1712043 

ЕТ“Денис 92” 
с.Острово 

ул. ”Хан Омуртаг”12 
тел.263 

с.Острово 
ул.”Вит” № 2А 

тел.462 

Кисело мляко, БСС 
и кашкавал И BG 1712044 

ЕТ”Неждет Али” 
с.Владимировци 
ул. ”Бистрица”14 

тел.911/233 

с.Мортагоново 
ул.”Кавказ” № 5 БСС И BG 1712045 

ЕТ”Веда-34” 
гр.Разград 

гр.Разград 
ул.”Княз Борис”23 

Прясно и кисело 
мляко И BG 1712046 

ЕТ"Вангелинка Стоянова 94" 
гр.Разград 

ул."Грънчарска"4 бл."Морави" вх.5 
ет.6 ап.5 

гр.Разград 
ул."Костур"22 БСС И BG 1712047 

ЕТ"Борисов и син" 
гр.Исперих 

ж.к."В.Априлов"1 вх.А ап.6 
тел.44 68 

с.Лъвино 
Стопански двор БСС И BG 1712048 

 
 
 

РЕГИОН   РУСЕ - Nо.18. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
цияпо 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 

“Лактис-Бяла” АД 
гр.Бяла 

гр. Бяла 
ул.”Стефан Стамболов”75 

тел.34 24 

Кисело мляко и 
БСС И BG 1812002 

“Сирма Приста” АД 
гр.Русе 

гр Русе 
бул.”3-ти март”1 
тел.22 56 54 

Прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 1812003 

ЕТ”ДАВ” 
гр.Русе 

ул.”Цар Освободител”108 
тел.82 24 52 

гр. Ветово 
тел:29 81 БСС и кашкавал И BG 1812005 

ЕТ “Стефан Стоянов” 
с.Ново село 

с. Ново село 
тел.22 68 БСС И BG 1812008 

ET"Eрхан Невзатов" 
гр.Ветово 

гр.Ветово 
ул."Сливница" 
тел.08161 2981 

БСС И BG 1812009 

ЕТ “Валентин Пенев” 
с.Бабово 

с. Бабово 
тел.263 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
сладолед 

И BG 1812010 

ЕТ “Иван Аръшев” 
гр.Бяла 

гр. Бяла 
ул.”Хан Крум”7 

тел.39 76 
БСС И BG 1812012 

ПК “Правда” 
с.Щръклево 

с. Щръклево 
ул.”Рила”7 
тел.2233 

Кашкавал И BG 1812013 

ЕТ “Татяна Янкова-Ваня” 
гр.Русе 

ж.к.”Дружба”1 бл.7 
тел.628837 

с. Бъзън БСС И BG 1812014 

“ТУР” АД 
гр.Русе 

ул.”Потсдам”1 

с. Семерджиево 
тел.27 91 54 БСС и кашкавал И BG 1812015 

ЗКПУ"Тетово" 
с.Тетово 

тел.08347 2030 

с.Тетово 
ул."Цар Освободител"5 Кашкавал И BG 1812022 

 
 

 
 

РЕГИОН   СИЛИСТРА - Nо.19. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
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Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 
Номер на 

предприятието 

“Лактоком” ЕООД 
гр.Силистра 

ул.”Одеса”8 ап.43 

гр.Силистра 
Промишлена зона 

Калипетрово 
тел.98524/2268 

ВСС и кашкавал И BG 1912002 

ЕТ “Милитан” 
гр.Силистра  
ул.”София”50 

с. Йорданово 
тел.98512/291 ВСС И BG 1912003 

ЕТ”Мероне-Христо Кунев” 
гр.Силистра бул.”Македония”150 

гр. Алфатар 
тел.98511/2245 

кашкавал и топени 
сирена И BG 1912004 

“Аполо 33” ООД 
гр.Пловдив 

ул.”Опълченска”33 

гр. Главиница 
тел.998581/3118 БСС И BG 1912005 

“Билги груп” АД 
гр.Дулово 

ул.”Силистренско шосе” 

с. Паисиево 
тел.998547/2017 БСС И BG 1912008 

ЕТ”Интерес 2000-Муса Мусов” 
с.Сини вир 

с.Ситово 
тел.0856 3238 БСС И BG 1912009 

“ЖОСИ” ООД 
гр.София 

ул.”Хаджи Димитър”142 вх.А 

с. Чернолик 
тел.998544/2501 

БСС,  кашкавал, 
топени сирена и 

млечно-месно роле 
И BG 1912013 

“ДЕСТАН”ЕООД 
с.Искра 

ул."Дръстър"23 

с. Искра 
тел.998565/476 БСС и кашкавал И BG 1912016 

ЕТ “Супер Милк” 
с.Листец 

общ.Главиница 

с. Листец 
общ.Главиница 
тел.998584/559 

БСС И BG 1912017 

ЕТ “Аник Тур” 
гр.Силистра  

хотел”Златна Добруджа” 

с. Брадвари 
тел.998510/475 кашкавал И BG 1912018 

“Булдекс” ООД  
гр.Силистра 

ул.”Д.Дончев”6 

С.Белица 
тел.998536 29 65 БСС И BG 1912024 

 
РЕГИОН   СЛИВЕН - Nо.20. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 

“Млечен път” АД 
гр.София 

ул.”Света София”5 

гр. Нова Загора 
кв.”Индустриален” 

тел.2 20 35 

БСС, 
кашкавал,топено 
сирене и свежи 

сирена 

И BG 2012006 

“Вангард” ООД 
гр.Сливен 

ул.”Д.Добрев”5 

с. Жельо войвода 
тел.3 67 68 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2012009 

”Хемус-Милк комерс” ООД 
гр.Сливен  

ул.”17-ти януари”55А 

гр.Сливен 
Промишлена зона Запад 

тел.2 28 07 
Кашкавал И BG 2012019 

“Йотови” ООД 
гр.Сливен  

кв.”Речица” ул.”Кошарите”12 

гр. Сливен 
кв.”Речица” 
тел.4 13 65 

Кашкавал И BG 2012020 

“Братя Зафирови” ООД 
гр.Сливен 

ул.”3-ти март”7 

гр.Сливен 
Промишлена зона Запад 

тел.3 54 60 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2012022 

ЕТ “Mакс ком-Максим Драгиев” 
с.Кортен 

с. Кортен 
тел.04522 26 83 БСС и кашкавал И BG 2012036 

 
 
 

РЕГИОН   СМОЛЯН - Nо.21. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
“Белев” ЕООД 
гр.Смолян 

гр. Смолян 
ул.”Тракия”15 

Кисело мляко и 
кашкавал И BG 2112001 
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тел.4 52 55 

“Милк- инженеринг”ООД 
гр.Смолян 

гр.Смолян 
ул.”Червена скала”21 

тел.3 81 80 
Кашкавал И BG 2112003 

МК “Родопа милк 
с.Смилян” 

с. Смилян  
общ.Смолян 
тел.9926/2241 

Кисело мляко и 
кашкавал И BG 2112008 

“Персеник” АД 
гр.Пловдив 
тел.626662 

с. Орехово общ.Чепеларе 
тел.22 05 

Кисело мляко и 
кашкавал И BG 2112011 

“Скорпион 21” 
гр.Пловдив 
тел.65 36 85 

с. Забърдо общ.Чепеларе 
тел.232 БСС и кашкавал И BG 2112013 

СД “Хинко - К” 
гр.София 

с. Малево общ.Чепеларе 
тел.20 49 БСС и кашкавал И BG 2112014 

“Минстрой-Родопи” АД  
гр.Мадан 

с. Давидково 
тел 21 58 Кашкавал И BG 2112015 

ТПК “Филипополис 2”  
Гр.Пловдив 

Ул.”Преслав”7 
 тел.92 72 22 

с. Славейно  
тел.222 Кашкавал И BG 2112016 

“Родопи-НД-96” ООД гр.Златоград 
гр. Златоград 

ул.”Ст.Стамболов”145 
тел.44 79 

Кашкавал И BG 2112019 

“Селча-инвест” ЕООД  
гр.София 

ул.”Паревски”44  
тел.83 53 72 

с. Селча 
общ.Девин Кашкавал И BG 2112020 

“Росси” ЕООД  
гр.Доспат 

гр. Доспат  
тел.21 49 Кашкавал И BG 2112021 

 
 
 

РЕГИОН   СОФИЯ - ГРАД - Nо.22. 
 

РАБОТЕЩИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ОТ  ГРУПА  12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категоризац
ия по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
“ Данон – Сердика “ АД 
ул. Охридско езеро  3 

Ул. Охридско езеро 3 
Тел. 9300411 

мляко и млечни 
продукти И BG 2212001 

“Формалат” ЕООД 
с.Г.Лозен ул. Съединение 132 

тел. 029926804 

с. Г. Лозен ул.Съединение 
№ 132 тел. 029926804 мандра И BG 2212002 

“Дарко – Сердика” АД 
Ул. Охридско езеро  3 

Ул. Охридско езеро 3 
Тел. 9200032 сладолед И BG 2212003 

“ Сердика-94” ООД 
кв. Железница 

Кв. Железница 
Тел. 9927514 

мляко и млечни 
продукти И BG 2212009 

ЕТ”Ековит” 
с.Локорско 
ул.Н.Искър 

с.Локорско 
ул.Нови искър мандра И BG 2212011 

“ Атлантик “  ООД 
ж.к. Люлин 10 бл. 132 

Ул. Орион № 3 
Тел. 26 03 57 сладолед И BG 2212012 

“Роял ТМ “ 
ул. Демир Капия  29 

Ул. ДемирКапия  29 
Тел. 9360839 

суха 
сладоледена 

смес 
И BG 2212015 

”ЕМ ДЖЕЙ ПАК” ЕООД 
Ул. Пробуда  12 

“Пробуда”№ 12 
тел.9360293 сметана за кафе И BG 2212022 

"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ"ЕАД 
ж.к. Лагера  бл. 44 а 

Ул”Малашевска” 12А 
Тел. 548035 

мляко и млечни 
продукти И BG 2212023 

 
 
 

РЕГИОН   СОФИЯ - ОКРЪГ - Nо.23. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
“Млекоцентрала Ел Пе” ООД гр. Елин Пелин кисело мляко и И BG 2312001 



 
 

 64 

Гр.Елин Пелин бул.”Витоша”33 
тел:07252425 

сирене 

ЕТ “Масон-Недялко Младенов” 
Гр.София 

ж.к."Младост" бл.366, вх.Г, ап.98 
тел.707504 

с. Живково 
тел:071492088 кашкавал И BG 2312008 

ЕТ “Дима-Д. Божилов” 
С.Белчин 

с. Белчин 
тел:071242231 кашкавал И BG 2312010 

ЕТ ”Добрев” 
С.Драгушиново 

с.Драгушиново 
тел:28625 кашкавал И BG 2312013 

АД “Бовис” 
С.Трудовец 

с. Трудовец 
тел:07236097 UHT мляко И BG 2312016 

ЕТ “Наслада” 
С.Скравена 

с. Скравена 
ул.”Т.Попов”8 
тел:071372818 

кисело мляко И BG 2312017 

ЕТ “Росто” 
Гр.Етрополе 

гр.Етрополе 
бул.”Ал.Стамболийски”21 

тел:07202060 

кисело мляко и 
сирене И BG 2312020 

“Анел-98” ЕООД 
гр.София 

ул."Кузман Шапкарев"9 

с. Заселе 
ВА “Простор” 
тел.048896846 

кашкавал и сирене И BG 2312021 

“Могила” ООД 
Гр.Годеч 

гр. Годеч 
ул.”Русе”4 тел:07292962 кашкавал И BG 2312023 

СД “Чвор-2” 
С.Брезе 

с. Брезе 
тел:071632375 сирене И BG 2312024 

“Дядо Либен” ООД 
гр.Копривщица 

гр. Копривщица 
бул.”Х.Ненчо 
Палавеев”137 
тел:071842170 

кашкавал И BG 2312026 

ET"Сиси" 
с.Антон с.Антон кашкавал И BG 2312028 

 
 

 
 

РЕГИОН   СТАРА ЗАГОРА - Nо.24. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Сердика” АД 
гр.Ст.Загора 

гр. Стара Загора 
ул.”Г.Байданов” 2А 

тел.2 23 60 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2412001 

ЗК “Стара Загора” с.Калояновец с. Калояновец 
тел.048801 466 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2412003 

“Маркели” АД  
гр.Ст.Загора 

ул.”Св.Княз Борис” 68 ап.6 ет.3 

гр.Казанлък 
кв. Индустриален 

тел.2 54 11 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2412005 

“Арзос” ООД  
гр.Ст.Загора  

НТС ет.4 ст.27А 
тел.60 06 65 

с. Малко Тръново 
тел.088708058 БСС И BG 2412008 

 “Аскен6т шоп”ЕООД 
Гр.Ст.Загора 

Ул.”Сава Силов”49 

гр. Гурково 
ул.”Г.Димитров” 10 
тел.04331 28 41 

Кисело мляко и 
БСС И BG 2412011 

СД “Декада”  
Гр.Ст.Заагора 

бул.”Руски” 41 ет.3 ап.9 
тел.5 81 03 

с. Елхово 
тел.5 81 03 Кашкавал И BG 2412019 

НИИГО  
Гр.Ст.Загора 

гр. Стара Загора 
тел.60 66 27 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2412023 

“Ел Би Булгарикум” ЕООД гр.София 
ул.”Съборна” 9 
тел.87 29 01 

гр.Казанлък 
кв.”Индустриален” 

тел.2 73 81 

Цех за пакетиране 
на млечни 
продукти 

И BG 2412031 

ЕТ “Вълчански”  
Гр.Ст.Загора 

ул.”Цар Калоян” 6 вх.Б ап.8 
тел.4 04 28 

с. Юлиево 
тел.2 13 94 БСС И BG 2412033 

ЕТ “Георги Валеров”  с.Асен Кашкавал И BG 2412037 
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с.Горно Съхране 
тел.04357 482 

04359 372 

“Елит Милк 2000”ООД 
с.Мирово 

С.Мирово 
Теел.041350 473 

Кисело мляко и 
БСС И BG 2412038 

“Пенчев”ЕООД 
гр.Чирпан 

Гр.Чирпан 
Ул.”Септемрийци”58 
Тел.04131 3094 

Кашкавал И BG 2412039 

"Иником"ООД 
гр.Стара Загора 

кв."Казански" бл.21 ап.103 
тел.22349 

Гр.Гълъбово 
ул.Г.С.Раковски"11 

Кисело мляко и 
БСС И BG 2412040 

 
 

 
 
 

РЕГИОН   ТЪРГОВИЩЕ - Nо.25. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Си Ви Ес” ООД 
гр.Велико Търново 

ул.”Климент Охридски”31А 

гр. Омуртаг 
Промишлена зона 
тел:996413460 

БСС и кашкавал И BG 2512003 

“Бял  поток” ООД 
с. Давидово 

с. Давидово 
тел:060127507 БСС И BG 2512004 

“Хадад” ООД 
с.Макариополско 

с. Макариополско 
тел:929339 БСС И BG 2512006 

ЕТ “Севи 2000” 
с.Голямо Градище 

с. Голямо Градище 
тел:996370 387 БСС И BG 2512011 

ЕТ “Реджо” 
гр.Омуртаг 

ул.Църковна”2 
тел.0506 3702 

С.Китино БСС и кашкавал И BG 2512015 

“Милктрейд-БГ” ООД 
гр.София 

общ.”Студентска”58-А-115 

с. Съединение 
тел:972 223 БСС И BG 2512016 

"ЮЕС-Комерс"ООД 
гр.Опака 

с.Голямо Градище 
ул."Раковски"2 
тел.060370 225 

БСС И BG 2512017 

ЕТ"Емил-ЕК" 
гр.Търговище 
ул.”Родопи”5 
тел.0601 25409 

гр.Търговище 
Индустриална зона 
тел.0601 42120 

БСС и кашкавал И BG 2512020 

 
 
 
 
 

РЕГИОН ХАСКОВО - Nо.26. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятие

то 
”Ботев и сие “ЕООД 
гр.Димитровгра 

ул. “ Хр. Смирненски “10-А-20 

с. Голямо  Асеново 
тел.03929/535 

Млечен 
деликатес тип 

“Катък” 
И BG 2612020 

“Българско сирене “ ООД, 
гр.Харманли  

 ул.“ Ал.Константинов “ 7 
тел. 0373/50-57 

с. Динево 
тел. 039713/271 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2612023 

ЕТ”Желю Петков-синове Тодорови” 
Гр. Димитровград 

Димитровград 
кв. Черноконево 
ул. Възход “ 2 

тел. 0391/4-85-31 

БСС И BG 2612024 

“Бяла мечка “ ООД 
гр.Хасково 

Хасково 
ул. Извор “ 17 
тел. 038/2-54-83 

Кисело мляко и 
БСС И BG 2612027 
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“Българско сирене “ ООД 
гр.Харманли  

ул.“ Ал.Константинов “ 7 
тел. 0373/50-57 

с. Долно Черковище БСС И BG 2612030 

ЕТ” Анди 94 “ 
Гр.Хасково 

ул. “Атон” 6-14 
с. Голям извор БСС И BG 2612032 

СД “ Чар 91”  
Гр.Димитровград 

ул. “Волгоградска “12-Б-5 

с. Бряст 
тел. 088 210221 

Кисело мляко и 
БСС И BG 2612035 

“ Мери милк “  
гр.Димитровград 

ул. “ Ем. Станев “ 9-Б-20 
тел. 0391/5-21-15 

Гр.Меричлери, 
тел. 03921/22-72 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2612036 

“Интерфууд“ АД 
гр.Хасково 

Ул. “Кюстенджа “16 

Хасково 
Северна Индустр. Зона 

тел. 038/2-49-67 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2612038 

 
 
 

 
РЕГИОН   ШУМЕН - Nо.27. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Населено място Категоризация по 
групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Сердика-Шумен”АД 
гр.Шумен 

гр.Шумен 
Индустриална зона 

тел. 60411 

Прясно и кисело 
мляко,БСС, 

кашкавал и топени 
и пушени сирена 

И BG 2712001 

“Борман”EOOД 
гр.Каспичан 

ул."Д.Благоев"бл.2 ап.8 

С.Миланово 
тел.232 БСС и кашкавал И BG 2712002 

“Интерес-90” ООД 
гр.В.Търново 
ул."България"7 

С.Иваново 
тел.995393-274 БСС И BG 2712003 

РПК”Обединение” 
с.Белокопитово 

тел.261 

С.Панайот Волов 
тел.376 

тел.088/841965 
БСС и кашкавал И BG 2712004 

“Нaдежда” ООД 
с.Климент 

С.Климент 
ул.”Съединение”№51 

тел.331 
БСС и кашкавал И BG 2712005 

“Старс къмпани”ООД 
гр.Шумен 

ул.”Македония”№32 

С.Белокопитово 
ул.”9-ти септември”78 
тел.264    088/983498 

088/983495 

БСС и кашкавал И BG 2712008 

“Кехлибар-М” ООД 
гр.Шумен 

ул.”Ришки проход” 
№88-89  
тел.47042 

С.Тодор Икономово 
ул.”9-ти септември”№1 

тел.349 
БСС и кашкавал И BG 2712009 

ЕТ”Ивайло Камаджиев” 
гр.Нови Пазар 

ул.”П.Евтимий”№3 
тел.3218 

С.Крива река 
тел.232   048 941267 БСС И BG 2712010 

ЕТ”Димексим-Д.Терзиев” 
гр.Нови Пазар 

ул.”Цар Симеон”№34 
тел.4126 

гр.Нови Пазар 
тел.2447    048 945079 БСС И BG 2712011 

"Екселанс"ООД 
гр.Шумен 

хотел "Мадара" стая 210 
тел.55590 

с.Осмар 
тел.216 

Прясно и кисело 
мляко И BG 2712013 

 
 
 

РЕГИОН   ЯМБОЛ - Nо.28. 
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РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация по 
групи 

Категориза
ция по 

капацитет 

Номер на 
предприятието 

“Кабиле - ЛБ” ООД  
гр.Ямбол 

гр. Ямбол 
ул."Безмерско шосе" 1 

тел.046 6 18 81 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2812001 

ЕТ “Арачиев-М” 
Гр.Елхово 

ул."Бакалов" 19 

с. Кирилово 
тел.04729 61 31 кашкавал И BG 2812002 

“Български йоргут”ООД гр.Несебър 
ул.”Струма”8 

С. Веселиново 
Комплекс “Екатерина” 

тел. 046 61920 

Прясно и кисело 
мляко, БСС и 
кашкавал 

И BG 2812003 

СД “Стоянов-Димитров и сие” 
гр.Ямбол 

с. Бояджик 
тел.04793 22 26 БСС и кашкавал И BG 2812004 

“Сакарелла” ООД  
гр.Ямбол 

гр. Ямбол 
ул."Преслав" 275 
тел.046 6 38 03 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2812006 

“Брайпет” ООД  
гр.Ямбол 

с. Х. Димитрово 
тел.046 2 52 68 

Прясно и кисело 
мляко и БСС И BG 2812007 

ЕТ “Младост-2 Я.Янев”  
Гр.Ямбол 

гр. Ямбол 
ул."Ямболен" 13 
тел.046 6 24 31 

Прясно и кисело 
мляко И BG 28 2010 

“Карил и Таня”ООД  
гр.Ямбол 

гр. Ямбол 
ул."Л.Каравелов" 8 
тел.046 5 50 07 

Сладолед И BG 2812015 

ЕТ “Европа-Румен Тонев” гр.Ямбол с. Дряново БСС и кашкавал И BG 2812017 
ЕТ “Булмилк”  
с.Г.Инзово 

с. Г.Инзово 
тел.04770 236 Кашкавал И BG 2812018 

ЕТ”Зефир-Илиян Янев” 
Гр.Ямбол 

Гр.Ямбол 
Ул.”Клокотница”99 

Прясно и кисело 
мляко и кашкавал И BG 2812021 
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Приложение 7  

 
Млекопреработвателни предприятия (малък капацитет) 

 
 

С П И С Ъ К 
 

НА MЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО 
ДИРЕКТИВА 92/46/ЕС  

ГРУПА 12 
 
 

РЕГИОН   БЛАГОЕВГРАД - Nо.01. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зацияпо 
капаците

т  

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ”Димитър Санадинов”  
с. Копривлен 

с. Копривлен  
тел. 20-32 

бяло 
саламурено 
сирене 

M 0112006 

ЕТ”Живко Бозов-Сажи” 
 гр. Гоце Делчев 

гр. Гоце Делчев 
ул.”Иларион 

Макариополски”45 
тел.2-45-92 

сладолед M 0112007 

ЕТ”Михаил Трифонов” 
с. Ощава с. Ощава 

бяло 
саламурено 
сирене 

M 0112010 

ЕТ”Таня Георгиева”, 
гр.Банско 

гр.Банско 
ул.”Скопие”40 
тел. 21-34 

кисело мляко M 0112011 

“Дерек”ООД 
гр.Благоевград 

ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 
№ 2, вх А, ет 1 
тел. 3-53-83 

гр.Благоевград  
кв. “Струмско” 
тел.4-29-54 

суха сметана M 0112012 

ЕТ"Елко" 
с.Чучулигово 

с.Чучулигово 
тел.2 36 80 

бяло 
саламурено 
сирене 

М 0112017 

ЕТ” Карс”ООД 
гр.Разлог 

ул."Братя Юрукови"11 
тел.3186 

гр. Разлог 
"Пети километър" кисело мляко М 0112018 

ET"Красимир Сталинов 
Соленков" 
с.Осиково 

с.Осиково 
тел.048 815372 БСС М 0112022 

СД"Мелниклийски" 
гр.Благоевград 

гр.Благоевград 
ул."Ограждение"8 
тел.073 47114 

кисело мляко М 0112023 

СД"Бенедети" 
гр.Благоевград 

гр.Благоевград 
ул."Свобода"19 
тел.087 350145 

кисело мляко М 0112024 
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РЕГИОН   БУРГАС - Nо.02. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зацияпо 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ Динадекс ДН-76”  
Гр.Бургас 

ул."Фердинандова" 87 
тел.048 944919 

гр. Бургас 
ул."Индустриална" 1 

тел.056 841880 

Цедено кисело 
мляко M 0212005 

ЕТ “Хелиос ЕС ЕЛ”  
Гр.Бургас 

к-с"Братя Миладинови" 
бл.117 

вх.3 ап.18 
тел.056 62 80 57 

с. Ветрен 
Вилна зона 

Минерални бани 
Тел.048 937016 

Топено сирене M 0212006 

ЕТ “Дженезис-Иван 
Йосифов” 
с.Вресово 

с.Вресово 
тел.05943 292 

Прясно мляко и 
БСС M 0212034 

"Димакс едно" ООД  
гр.Бургас 

ж.к..”Славейков”бл.1 Б 

с.Ветрен 
тел.088 501086 Топено сирене M 0212050 

 
 
 

РЕГИОН   ВАРНА - Nо.03. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зацияпо 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ “Марио” 
гр.Суворово 

гр. Суворово 
тел.05153 32 88 

кисело мляко и 
БСС M 0312002 

ЕТ “Агровариант-2000” 
с. Чернево 

с. Чернево 
тел.051537 278 кисело мляко M 0312004 

ЕТ “Вего” 
с.Левски 

с.Левски 
тел.05153 9360 прясно мляко M 0312005 

ЕТ “Айсман” 
с.Звездица 

с. Звездица 
тел.052 72 50 51 сладолед M 0312009 

ЕТ”В.Владимиров” 
гр.Варна 

с.Куманово 
тел.052 67 32 13 кисело мляко M 0312012 

”Крастка”ДЗЗД 
гр.Варна 

гр.Варна 
ул."Младежка" 3 
тел.052 50 35 84 

сладолед M 0312014 

ЕТ “Радивес-91” 
гр.Варна 

с. Ст.Караджа 
тел.05135 472 БСС M 0312019 

ЕТ”Неделчев-СЖ-59 
с.Доброплодно 

с.Доброплодно 
тел.05121 68 00 кисело мляко M 0312021 

ЕТ “Дженема-Марин Мирев” 
с.Г.Киселово 

с.Г.Киселово 
тел:05130 222 БСС M 0312025 

“Талан” ООД 
с.Езерово 

с.Езерово 
ул.”В.Левски”20 
тел:05114 29 55 

сладолед M 0312026 

СД"Д.С.Костадинов" с.Доброплодно кисело мляко M 0312027 
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с.Доброплодно 

"Новотрейд"ООД 
гр.Варна 

гр.Варна 
м-ст"Франга дере" 
тел.052 307573 

пакетиране на 
масло M 0312028 

“Милтекс К.К.”ЕООД 
гр.Варна 

гр.Варна 
ЗПЗ 

тел.052 502187 

пакетиране на 
млечни 
продукти 

М 0312029 

"Дрийм"ООД 
гр.Варна 

гр.Варна 
ул."М.Дринов"41 
тел.052 603632 

сладолед М 0312030 

 
 
 
 

 
 
 
 

РЕГИОН   ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Nо.04. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ“Антон  Йонков” 
с.Ореш 

с Ореш 
тел.06328 2270 

Овче БСС 
/сезонно/ M 0412006 

ЕТ “Ива-Иван Димов” 
с.Българско Сливово 
тел.06323 570  291 

с. Б. Сливово 
тел.06323 681 

Овче БСС 
/сезонно/ M 0412007 

ЕТ”Милко Митев”  
с.Ореш 

с.Ореш 
тел.06328 26 76 

Кисело мляко и 
БСС M 0412011 

“Интра” ООД 
гр.Велико Търново 
ул.”Есперанто”2 
тел.062 620082 

Гр.Килифарево Сухи млеяни 
смеси M 0412014 

ЕТ"Милд' 
гр.Велико Търново 

ул."Симеон Велики"4Д 
тел.062 38327 

гр.Дебелец 
ул.Асен Златаров"4 
тел.06117 3501 

Сладолед M 0412015 

ЕТ"Никяна-Ц" 
гр.Павликени 
ул."Ловец"6 

с.Карайсен Биволско 
кисело мляко M 0412017 

ET"Валери Богданов-БАКО" 
гр.Лясковец 

гр.Лясковец 
ул."Д. Ганчев"17 

тел.2 51 84 

Сладолед и 
горещ шоколад M 0412021 

 
 

 
 
 

РЕГИОН   ВИДИН - Nо.05. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

Номер на 
предприятие

то 
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т 
"ВАГ" ЕООД 

ул."Цар Александър ІІ" 3 ет.4 
тел.2 91 72 

гр.Видин 
ул."Владикина"36 

Прясно и 
кисело мляко М 0512018 

 
 
 

РЕГИОН   ВРАЦА - Nо.06. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ “Кърлиеви” 
гр.Козлодуй 

гр. Козлодуй 
ул."Ген. Скобелев" 2 

тел.46 76 
кисело мляко M 0612015 

ЕТ “Роберто Баджо” 
гр.Бяла Слатина 
ул."Д.Благоев" 32 

тел.36 02 

с. Търнава кашкавал M 0612038 

ЕТ “Екопродукт-Мегия” 
гр.Враца 

ж.к."Дъбника" бл.20, вх. Ж 
ап.157 

тел. 4 28 60 

гр. Враца 
ул."Илинден"3 
тел.4 20 36 

кисело мляко и 
кашкавал M 0612041 

 
 
 

РЕГИОН ГАБРОВО - Nо.07. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ “Мик”  
гр.Дряново 

Ул.”Арх.Ал.Рашенов”32 

гр.Дряново 
ул.”Арх.Ал.Рашенов”

32 
тел.0676 48 60 

кисело мляко М 0712006 

ЗП"Ловико Росица"  
гр.Севлиево 

ул."Ст.Пешев 87 

с.Горна Росица 
тел.067395 310 кисело мляко М 0712009 

ЕТ"Чех"  
гр.Габрово 

гр.Габрово 
ул."Граничар" 3 
тел.3 65 21 

кисело мляко М 0712018 

 
 
 

РЕГИОН ДОБРИЧ - Nо.08. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 
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ЕТ”Лиман 8” 
Гр.Каварна 

с.Вранино 
тел:8 40 60 

кисело мляко и 
БСС M 0812010 

ЕТ “Каприз” 
Гр.Добрич 

гр.Добрич 
ул.”Вардар”  
тел:2 51 22 

сладолед M 0812015 

ЕТ “Соренто” 
Гр.Добрич 

ж.к.”Дружба”2 бл.13-А 

гр.Добрич 
ул.”Кирил и Методи” 

100 
сладолед M 0812017 

“Савимекс” ЕООД 
Гр.Добрич 

гр.Добрич 
ул.”Г.Делчев” 19 

тел:3 01 65 
сладолед M 0812018 

ЕТ”Вессо” 
гр.Каварна 

гр.Каварна 
ул.”България”31 
тел.057082274 

сладолед M 0812026 

СД”Гемалов и Петров” 
гр.Каварна 

ул.”Дончо Стойков”60 

с.Топола 
тел.0570 83446   

86266 
сладолед M 0812027 

 
 

 
 

РЕГИОН   КЪРДЖАЛИ - Nо.09. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризац
ия по групи 

Категориз
ация по 
капацитет 

Номер на 
предприятие

то 

Кооперация"Хисор" 
Гр.Момчилград 

гр.Момчил-град 
ул.”Тракия”14 
тел.47 04 

Кисело мляко M 0912005 

ЕТ"Геомаг" 
с.Добромирци 
общ.Кирково 

с.Добромирци 
общ.Кирково 
тел.048 837371  

 048 837372 

Кашкавал M 0912012 

 
 
 

РЕГИОН   КЮСТЕНДИЛ - Nо.10. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Пионер” ООД 
гр.Кюстендил 

ул."Цар Освободител"214 
тел.2 79 22 

с. Берсин 
тел:97910222 кашкавал М 1012001 

ЕТ“Петър Митов-Универсал” 
Гр.Кюстендил 

ул."Цар Михаил"1 
тел.2 42 97 

с. Горна Гращица кисело мляко М 1012003 

“Буран-2000” ООД 
с.Коняво 

с. Коняво 
тел:97926538 кисело мляко М 1012009 

“Галком” ООД 
гр.Дупница 

гр. Дупница 
ул.”Венелин”57  
тел:2 51 16 

кисело и 
прясно мляко и 

кашкавал 
M 1012012 
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ЕТ"Георги Гущеров" 
с.Яхиново с.Яхиново косело мляко М 1012014 

ЕТ“Вики-Ал” ЕООД 
с.Стоб 

с.Стоб 
тел:048940211 

кисело мляко и 
сирене М 1012016 

 
 
 

РЕГИОН   ЛОВЕЧ - Nо.11. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ “Т. Петков” 
с.Ст.село 

с. Старо село 
тел:295 кисело мляко M 1112013 

ЕТ “Фитофарм” 
гр.Ловеч с. Йоглав кисело мляко M 1112015 

“Мандра” ИПЖЗ 
гр.Троян 

гр.Троян 
ул.”В.Левски”281 

тел:2 42 71 

БСС и 
кашкавал M 1112016 

ЕТ “Рима-Румен Борисов” 
с.Врабево 

с.Врабево 
тел:21 64 кисело мляко M 1112017 

ЕТ “Паскал-А. Атанасов” 
с.Умаревци 

с. Умаревци 
тел:996927 360 кисело мляко M 1112024 

ПК"Бук" 
с.Бели Осъм с.Бели Осъм кисело мляко M 1112025 

 
 
 

РЕГИОН   МОНТАНА - Nо.12. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие- Категоризация 
по групи 

Категориз
ация по 
капацитет 

Номер на 
предприя-

тието 
ЕТ”Тера” 
гр.Вършец 

ул.”Ботуня” №48 

гр.Вършец 
ул.”Плиска”№10 

тел.40-62 
Кисело мляко М 1212009 

ЕТ”В.Алексиев” 
гр.Монтана 

ул.”Граф Игнатиев”№ 4 

с.Замфирово 
тел:4-23-72 БСС М 1212015 

РПК”Дружба” 
гр.Берковица 

гр.Берковица 
ул.”Алескандровска

”2 
тел.23-39 

БСС М 1212025 

ЕТ”Васил Енчев” 
гр.Монтана 

ж.к.”Младост”1 
бл.20 вх.А ап.18 

с.Крива бара 
тел .24-02 

Кисело мляко и 
БСС M 1212030 

 
 

 
РЕГИОН   ПАЗАРДЖИК - Nо.13. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
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Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

СД “Антей ПИТД” 
Гр.Пазарджик 

ул."Цар Самуил"12 

с.Алеко 
Константиново 

03527 2330 

кисело и 
прясно мляко М 1312006 

ЕТ “Илчо Кръстев” 
Гр.Стрелча 

ул."Марица"14 

гр.Стрелча 
Стопански двор 
тел:03532 3525 

кашкавал М 1312007 

Кооперация “В. Левски” 
с.Левски 

с. Левски 
тел:03535271 
вътр.337 

кисело мляко и 
БСС М 1312010 

ЕТ “Яни” 
Гюгр.Велинград 

ул."Георги Кирков"12 

гр. Велинград 
Стопански двор 

кисело и 
прясно мляко М 1312017 

ЕТ “Рус Рум” 
с.Ветрен 

с.Ветрен 
тел:03584 2765 кисело мляко М 1312019 

ЕТ “Вампт” 
гр.Пазарджик 

гр. Пазарджик 
ул.”Завоя на 
Черна”28 
тел:26205 

сладолед М 1312020 

 
 
 

РЕГИОН   ПЕРНИК - Nо.14. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприяти

ето 

ЕТ “Йордан Спиридонов” 
Гр.Батановци Гр.Батановци кашкавал М 1412003 

“Дракон” ООД 
Гр.Перник 

Гр. Перник 
кв.”Калкас” кашкавал М 1412004 

ЕТ “Поли” 
Гр.София 

ул."Солун"35 
тел.59 23 28 

С. Муртинци кашкавал М 1412008 

ЕТ “АЛМ-1” 
С.Извор 

тел.07724 256 
С.Извор кисело мляко М 1412012 

ЕТ"Веска Методиева-Дева" 
гр.Перник 

ул."Клемен Готвалд" бл.6 вх.А 
ап.10 

тел.7 71 23 

С.Друган кашкавал М 1412016 

 
 

 
РЕГИОН   ПЛЕВЕН - Nо.15. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Предприятие Категоризаци
я по групи 

Категори
зация по 

Номер на 
предприя
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капаците
т 

тието 

“Крема Ставерци” ООД 
гр.Плевен 

с. Ставерци 
тел.064/23076 БСС М 1512007 

“Радово” ООД 
гр.Никопол 

гр. Никопол 
тел.06541/4482  М 1512011 

РПК “Мандра” 
с.Новачене 

с. Новачене 
тел.06544/2568 БСС М 1512013 

ЕТ “Петър Драгов” 
с.Черквица 

с. Черквица 
тел.06541/3007 кисело мляко М 1512016 

"Сима Нуклеус"ООД 
гр.Плевен 

гр.Плевен 
ул.”В.Левски”1 
тел.064/802066 

кисело мляко и 
БСС М 1512023 

“Перо 94”ООД 
гр.София 

с.Крушовица 
тел.06523/357 кашкавал М 1512025 

"Върбица"ООД 
гр.Кнежа 

гр.Кнежа 
тел.09132 3604 

прясно и 
кисело мляко М 1512028 

 
 
 

РЕГИОН   ПЛОВДИВ - Nо.16. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

ЕТ”Йордан Чотров” 
с.Тополово 

с.Тополово 
тел.03321/2824 Кашкавал  М 1612042 

ЕТ “Андромеда Кейт” 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул.”Григор 

Пърлачев”14 
тел.671217 

Сладолед М 1612048 

ЕТ”Георги Илински” 
С.Желязно 

с.Желязно 
тел.273561 

Изцедено 
кисело мляко, 
сирене”Крема” 

М 1612049 

ЕТ”Куин-Добринов” 
с.Първенец 

с.Първенец 
ул.”Гагарин”1 
тел.03111/2516 

Изцедено 
кисело мляко М 1612050 

ЕТ “Елфрамо” 
гр.Стамболийски”: 

гр.Стамболийски 
ул.”Раковски”18 
тел.0339/6391 

Кисело мляко М 1612051 

“Лико-Стан” ООД 
гр.Раковски 

гр.Раковски 
тел.03151/4313 Кисело мляко М 1612052 

ЕТ “Невима 94” 
гр.Хисар 

гр.Хисар 
ул.”Гурко”32 
тел.2165 

Сладолед  М 1612053 

ЕТ “Акона-Найков” 
гр.Карлово 

гр.Карлово 
ул.”ХристоПроданов”

5 
тел.5438 

Пушено сирене М 1612054 

ЕТ “Нико” 
гр.Карлово 

гр.Карлово 
ул.”Юмрукчал” 

тел.8485 
Кисело мляко М 1612055 

ЕТ “Д.Илиев” 
гр.Асеновград 

гр.Асеновград 
ул.”Пирин”32 
тел.42432 

Кисело мляко 
Пастьоризиран

о 
М 1612056 
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Мляко 
“Дарко” АД 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
бул.”Дунав”3 Сладолед  М 1612057 

ЕТ “Ив Стар” 
гр.Пловдив 

Гр.Пловдив 
Ул.”Слава”19 

Суха 
сладоледова 

смес 
М 1612058 

ЕТ "Таня Иванова-2000" 
с.Калояново 

с.Калояново 
тел.03123 2466 Сладолед  М 1612060 

"Делби"ЕООД 
гр.Първомай 

гр.Първомай 
ул."Ивайло"24 
тел.0336 4407 

Сладолед  М 1612061 

ЕТ"Цунами" 
гр.Стамболийски" 

гр.Стамболийски 
ул."Сливница"35 
тел.0339 6419 

Сладолед  М 1612062 

ЕТ"Пасат Комерс" 
гр.Калофер 

гр.Калофер 
ул."Севлиевска"6 Кисело мляко М 1612063 

ЕТ"Христо Бардуков" 
гр.Първомай 

гр.Първомай 
кв."Дебър" 

тел.0336 8331 
Сладолед  М 1612064 

ЕТ"Бойко Изевков" 
гр.Раковски" 

гр.Раковски 
ул."Яко Яковски"37 
тел.03151 3637 

Сладолед  М 1612065 

ЕТ"Георги Дюлгерски" 
гр.Раковски 

гр.Раковски 
ул."Река Сребра"4 
тел.03151 4436 

Сладолед  М 1612066 

ЕТ"Меритон-М.Димитрова" 
гр.Пловдив 

гр.Пловдив 
ул."Г.Кирков"83 
тел.764009 

Суха 
сладоледова 

смес 
М 1612067 

 
 
 

РЕГИОН   РУСЕ - Nо.18. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зацияпо 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

ЕТ “Георги Божинов-Гого” 
с.Николово 

с. Николово 
тел.2440 

Прясно и 
кисело мляко М 1812011 

ЕТ“Росен Станев” 
гр.Русе 

ул.”Д.Дебелянов”2 
с. Николово БСС и 

кашкавал М 1812016 

ЕТ“Бейтула Бейтулов-Карт”  
с.Глоджево с. Глоджево Кашкавал М 1812019 

ЕТ“Лин” 
с.Бъзън 

с. Бъзън 
ул.”Отец Паисий”10 

тел.446 
БСС М 1812020 

ET"Димитрина Тонева-Дидо" 
с.Ценово 

с.Ценово 
ул."Кирил и 
Методий"41 
тел.22-40 

Кисело мляко М 1812023 

 
 

 
РЕГИОН   СИЛИСТРА - Nо.19. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
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Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ “Класис” 
с.Калугерене 

с. Калугерене 
общ.Главиница БСС М 1912014 

ЕТ “Кремена-Г.Рангелов” 
с.Окорш 

 ул.”Н.Петков”78 

с. Окорш 
тел.998542/282 БСС М 1912020 

 
 
 
 

РЕГИОН   СЛИВЕН - Nо.20. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

“Делта лакт”ООД 
гр.Стара Загора 
ул.”Цар Калоян”20 

с. Стоил войвода 
тел.04522/2683 кашкавал М 2012007 

“Рафтис” ЕООД 
гр.Сливен 

бул.”Панайот Хитов”2 

с. Бяла 
тел.3 55 55 

Прясно и 
кисело мляко, 

БСС и 
кашкавал 

М 2012008 

“Сарай”ООД 
с.Мокрен 

с. Мокрен 
тел.94515/313 БСС М 2012010 

ЕТ “Иван Гърдев 52” 
гр.Кермен 

гр. Кермен 
ул.”Хаджи Димитър”2 

тел.25 58 
БСС М 2012011 

ЕТ “Олимп-П.Гурцов”  
гр.Сливен 

ул.”Ж.Войвода”61 

гр. Сливен 
м-т”Мацулка” 
тел.7 67 76 

кашкавал М 2012012 

“Aтамо"ООД 
гр.Бургас 

ул."Патриарх Евтимий"99 

С.Жеравна 
тел.087 403414 Кисело мляко М 2012018 

ЕТ “Трио-Ж.Симеонов” 
гр.Сливен  

ул.”Охрид”12-А ап.5 

гр. Сливен 
кв.”Диньо Дачев” 

тел.2 25 33 
БСС М 2012023 

ЕТ “Деньо Калчев 53” 
гр.Сливен  

ул.”Иван Жечков”4 

гр. Сливен 
ул.”Самуиловско 

шосе”17 
тел.2 07 66 

Кисело мляко и 
кашкавал М 2012024 

“Атлас” ООД 
с.Злати войвода 

с. Зл. войвода 
тел.3 68 18 Кашкавал М 2012025 

“Мл. продукти 
Карандила”ЕООД 
с.Жельо войвода 

с. Жельо войвода 
тел.94510 3175 

Кисело мляко, 
БСС и 

кашкавал 
М 2012027 

ЕТ”Алекс Ком” 
гр.Ямбол 

ул.”Ямболска комуна”34 

гр. Нова Загора 
кв.”Индустиален” 

тел.2 21 17 
Кисело мляко М 2012028 

“Еко асорти” ЕООД 
гр.Сливен  

ул.”Д.Чинтулов”5 

с. Мечкарево 
тел.94519 20 31 

Прясно и 
кисело мляко, 

БСС и 
кашкавал 

М 2012029 
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“Агропродукт ТД” ООД 
с.Драгоданово 

с. Драгоданово 
тел.94512 2860 Кашкавал М 2012030 

ЕТ “Диана-МИ-М.Димитров” 
с.Кортен 

с. Кортен 
тел.94522 2621 БСС М 2012031 

“Кивекс”ООД 
с.Ковачите 

С.Ковачите 
Тел:7 51 96 Кашкавал М 2012032 

ЕТ “Вевас 99-К.Кирилов” 
с.Мечкарево с. Мечкарево Биволско 

кисело мляко М 2012035 

ЕТ"Хладонклима Стоян 
Тодоров” 

гр.Нова Загора 

гр.Нова Загора 
ул."Веслец"8 
тел.0457 26070 

Сладолед М 2012037 

 
 
 

РЕГИОН   СМОЛЯН - Nо.21. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

“КОС” 
гр.Смолян 

гр. Смолян 
ул.”Невяста”25 
тел.3 27 04 

Кисело мляко М 2112002 

ЕТ”Радев-52” 
гр.Смолян 

гр.Смолян 
база ОКС 
тел.2 86 38 

Кашкавал М 2112004 

ЕТ “Милк-крем” 
гр.Рудозем 

с. Поляна  
общ.Рудозем 
тел.955/419 

Кашкавал М 2112007 

“Чая” ООД 
гр.Чепеларе 

гр. Чепеларе 
Стопански двор 

тел.20 09 
Кашкавал М 2112010 

ЕТ “Росен Атанасов-Комерс” 
с.Кутела 

с.Кутела 
тел.261; 263 Кашкавал М 2112018 

ЕТ"Илиян Исаков" 
с.Триград 

с.Триград 
общ.Девин Кашкавал М 2112023 

 
 
 
 

РЕГИОН   СОФИЯ - ГРАД - Nо.22. 
 

РАБОТЕЩИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ОТ  ГРУПА  12 
 

Фирма Предприятие Категоризац
ия по групи 

Категориз
ация по 
капацитет 

Номер на 
предприя
тието 

СД “ Дачи – ДГ “ 
Кв. Владая ул. Тополите 10 

Кв. Владая 
Тел. 02 0001035 сладолед М 2212005 

ЕТ “ Анелбо” 
Ул. Ломско шосе 42 

Ул. Ломско шосе 42 
Тел. 37 23 52 ; 37 55 

80 
сладолед М 2212007 

ЕТ “ АГРА ПЛАМ “ 
с. Подгумер ул. Ст.планина 

24 

с.Подгумер 
ул. Ст. Планина 24 

088714041 
мандра М 2212008 

ЕТ “ Аурих майо “ Ул. Ал. Димитров 5 Б сладолед М 2212010 
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Офис ул. Ангел Кънчев  15 Тел 088941680 
9888785 

ЕТ “Йети –Кирил Груев “ 
Ул. Ш. Петьофи  10 

Ул. Ш. Петьофи  № 
10 

Тел. 54 92 57 
сладолед М 2212014 

“ Т. Карапетков” ООД 
ул. Локорска 1 

Ул. Локорска 1 
Тел.390052 

мляко и 
млечни 
продукти 

М 2212016 

ЕТ “ Феникс” 
Кв. Овча купел 2 бл. 29 

Кв. Овча купел 2 бл. 
29 

Тел. 55 21 21 
сладолед М 2212017 

ЕТ”Нико-93” 
Бул. Горнобански  120 

Бул ”Горнобански” 
120 

Тел. 21 91 66 
мляко М 2212018 

“Росели “ ООД 
кв. Илиенци бул. Рожен 60 

Кв. Илиенци  
бул. Рожен 60 
Тел. 382932 

сладолед М 2212021 

"Никон-НК"ЕООД 
7-ми километър ЦИИТ 

7-ми километър 
ЦИИТ сладолед М 2212024 

ЕТ"Суит-Тейст" 
гр.Банкя 

гр.Банкя 
ул."Кирил и 
Методий"6 
тел.9977287 

кисело мляко М 2212025 

“ Врана” ЕАД 
Горубляне Врана - Горубляне Кисело мляко 

и сирене М 2212026 

“Екобалкан”ЕООД 
бул”Европа”№138,тел.26641

6 

ул”П.Панайотов”№26,
тел.381373 

Млечни 
продукти М 2212027 

“Айс – Инвест”ООД 
ул”Поп Георги 
Величков”№26, 
тел.392056 

сладолед М 2212028 

ЕТ”Генс-Евгени Михайлов” 
ул”Васил 

Петлешков”№1 
тел. 088 332447 

Суха 
сладоледена 

смес 
М 2212029 

 
 

 
РЕГИОН   СОФИЯ - ОКРЪГ - Nо.23. 

 
РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

ET"Даним" 
Гр.Елин Пелин 

гр.Елин Пелин 
бул."Витоша"18А 
тел.0725 2234 

кисело мляко М 2312002 

ЕТ “Агропроммилк” 
Гр.Ихтиман 

гр. Ихтиман 
ул.П.Славейков”19 

тел:07243351 
кашкавал М 2312007 

ЕТ “Нико-91 
Гр.Самоков 

гр. Самоков 
бул."Симеон"30 
тел.0722/24438 

кисело мляко М 2312012 

ЕТ “Мила 86” 
Гр.София 

бул."Евлоги Георгиев"39 
тел.663396 

с. Злокучане кашкавал М 2312014 

ЕТ “Панто Мишев” с. Широки дол кашкавал М 2312015 
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С.Широк дол тел:048922413 

ЕТ “Цветан Близнашки” 
С.Трудовец 

с. Трудовец 
ул.”Атанас 
Николов”19 

тел:071352292 

кисело мляко М 2312019 

ЕТ”НИК” 
С.Мирково 

с.Мирково 
тел:071822348 кашкавал М 2312027 

ЕТ “Фаворит-Д.Григоров” 
С.Алдомировци с. Алдомировци кашкавал М 2312030 

ЕТ “Белите камъни” 
Гр.Сливница 

ул."П.Хилендарски"15 
тел:07274129 

с. Драготинци кашкавал М 2312031 

"Балкан Специал"ООД 
с.Горна Малина 

с.Горна Малина 
тел.07152/675 

прясно и 
кисело мляко М 2312033 

"Темко"ЕООД 
с.Мусачево 

с.Мусачево 
тел.0725/3654 

цедено кисело 
мляко М 2312034 

ЕТ “Експрес”  
с. Гурково 

С. Гурково  
тел. 07232735  кашкавал  М  2312035 

"Парола милк"ООД 
с. Опицвет 

с. Опицвет 
тел.071110 228 

прясно 
пастьоризиран

о мляко 
М 2312036 

ET"Maрия Бончева-М и Ко" 
гр.Правец 

гр.Правец 
ул."Васил Левски"14 

тел.07133 2247 
кисело мляко М 2312038 

 
 

 
 

РЕГИОН   СТАРА ЗАГОРА - Nо.24. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

“Иником” ООД 
гр.Ст.Загора 

кв.”Казански”бл.21 ап.103 
тел.2 23 49 

с. Сърнево 
тел.04143 522 Кашкавал М 2412007 

ЕТ “Петко Шопов”  
Гр.Чирпан 

ул.”Братя Даскалови” 26 
тел.0416 36 84 

с. Найденово 
тел.041332 586 Кашкавал М 2412018 

СД“Полистрой-Георги Димов 
и сие”  

Гр.Казанлък 
ул.”Княз Александър 

Батенберг” 38 
тел.0431  4 36 87 

с. Бузовград Кисело мляко М 2412025 

“Млечен свят” ООД  
гр.Ст.Загора 

бул.”Цар Симеон Велики” 
135 

тел.3 10 70 

с. Братя Даскалови 
тел.04134 25 15 Кашкавал М 2412035 

 
 

РЕГИОН   ТЪРГОВИЩЕ - Nо.25. 
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РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 

 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

"Биомак"ООД 
гр.Омуртаг 

гр.Омуртаг 
ул."Родопи"2 

тел.048 829 168 
кисело мляко М 2512018 

 
 

РЕГИОН   ХАСКОВО - Nо.26. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризаци
я по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприя
тието 

ЕТ"Борис Овчаров" 
гр.Хасково 

гр.Хасково 
ул."Цариброд"3 

тел.20833 
Сладолед М 2612001 

ЕТ"Русалка" 
гр.Харманли 
ул."Г.Жечев"17 
тел.0373 / 6606 

с.Коларово 
тел.03767 / 212 БСС М 2612002 

ЕТ “Марчела” 
гр. Любимец 

ул.”Търново” 17 
 тел. 03751/20-68 

гр. Любимец 

ул. “Търново” 17 
Кисело 
мляко 

М 2612003 

ЕТ”Костадин Костадинов “ 
с. Момково с. Момково Кисело  мляко 

и БСС М 2612009 

ЕТ”Адреан Георгиев “ 
Гр.Димитровград 
Кв.”Каменец “8-Б-2 
тел. 0391/2-52-39 

с.Добрич 
Млечен 

деликатес тип 
“Катък” 

М 2612012 

ЕТ”Детелина39” 
с. Брод  

с. Брод , 
ул.“Ал.Стамболийски“

2 
тел. 03922/205 

Млечен 
деликатес тип 

“Катък” 
М 2612015 

“ Нюанс “ ООД 
гр.Хасково 
ул. Липа “ 42 

с. Гарваново 
тел. 093749/329 

Кисело  мляко 
и БСС М 2612018 

“Гери-сладоледена 
компания"ЕООД 
гр.Димитровград 

гр.Димитровград 
ул."Анри Барбюс"1В 
тел.0391 24020 

Сладолед М 2612019 

ЕТ”Шампион 13” 
Гр.Димитровград 

ул.“Д.Благоев“ 25-А-4 
тел. 0391/2-29-04 

с. Крепост Кисело мляко М 2612022 

ЕТ”ИЗПАУ” 
Гр.Любимец  

Любимец 
ул. “ Църковка “ 19 
тел. 03751/25-19 

Кисело мляко М 2612025 

ЕТ “ Еликсир - Петко Петев “ 
Гр.Димитровград 
тел. 0391/2-31-46 

с. Горски извор Кисело мляко 
и БСС М 2612034 

ЕТ “ Танита “ 
с. Крепост 

с. Крепост 
тел. 03924/200 

Млечен 
деликатес тип М 2612037 
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“Катък” 

ЕТ “Лозана”  
с.Сусам 

с. Сусам 
общ. Мин. бани 
Тел. 03724/230 

Кисело мляко М 2612040 

"Тигрети къмпани"ООД 
гр.Хасково 

бъл."България55 

с.Книжовник 
тел.03719 / 255 Айрян М 2612044 

ЕТ"Електра-Красимир 
Христов 
гр.Хасково 

гр.Хасково 
ул."Атанас Узунов"4 
тел.038 / 22833 

Сладолед М 2612045 

 
 
 

РЕГИОН   ШУМЕН - Nо.27. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Населено място Категоризация 
по групи 

Категор
изация 
по 

капаци
тет 

Номер на 
предприя
тието 

ЕТ”Данаил Димитров 
с.Вълнари 

ул.”Г.Димитров”№50 

С.Вълнари 
тел.3135  2447 

088 410203 
Кисело мляко М 2712012 

 
 
 

РЕГИОН   ЯМБОЛ - Nо.28. 
 

РАБОТЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 12 
 

Фирма Предприятие Категоризация 
по групи 

Категори
зация по 
капаците

т 

Номер на 
предприятие

то 

ЕТ”Ники-Дженка Вълева” 
гр.Ямбол 

гр. Ямбол 
к-с "Зл.рог" 20 
тел.046 2 56 78 

Прясно и 
кисело мляко и 

кашкавал 
М 2812005 

ЕТ “Тодор Стоянов Сит”  
Гр.Ямбол 

с. Симеоново 
тел.04772 331 Кисело мляко М 2812009 

ЕТ “Томи-В.Василева”  
Гр.Елхово 

с. Изгрев 
тел.04721 72 42 

Прясно и 
кисело мляко М 2812013 

“ДАР-01”ООД 
гр.Ямбол 

Гр.Ямбол 
Терснаб 
Тел.2591 

Кисело мляко М 2812022 

ET'Дияна -Сл. Бряг" 
гр.Несебър с.Воден Кашкавал М 2812023 

 


