
Информация за актовете по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/429 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0429-20191214&from=EN на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2016 година за заразните болести по животните и за изменение  и отмяна на определени актове в областта на 

здравеопазването на животните (Законодателство по животните) 

(ПТИЦЕВЪДСТВО) 

 

№ Делегирани регламенти Правно основание от Регламент 

(ЕС) 2016/429 

 

1.  Делегиран регламент (ЕС) 2018/1629 на Комисията от 25 юли 2018 година за 

изменение на списъка с болести, установен в приложение II към Регламент 

(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести 

по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на 

здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на 

животните) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1629&from=EN 

Чл. 5, пар. 2 и 4 

2.  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се 

отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на 

определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2035&from=EN 

Чл. 3, пар.5, Чл. 87, пар. 3, Чл. 94, пар. 

3, Чл. 97, пар. 2, Чл. 101, пар. 3, Чл. 

106, пар. 1, Чл. 118, пар. 1 и 2, Чл. 

119, пар. 1, Чл. 122, пар. 2, Чл. 271, 

пар. 2 и Чл. 279, пар. 2     

 

3.  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести 

от списъкаhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0687&from=BG 

Чл. 47, пар.1, Чл. 53, пар. 2, Чл. 54, 

пар. 3, Чл. 55, пар. 2, Чл. 58, пар. 2, 

Чл. 63, пар. 1, Чл. 64, пар. 4, Чл. 67, 

пар. 1, Чл. 68, пар. 3, Чл. 70, пар. 3,  

Чл. 72, пар. 2, Чл. 73, пар. 3, Чл. 74, 

пар. 4, Чл. 76, пар. 5, Чл. 77, пар. 2 и 

Чл. 272, пар. 2  
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4.  Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията от 17 декември 2019 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с 

движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0688&from=EN 

Чл. 3, пар.5, Чл. 125, пар. 2, Чл. 131, 

пар. 1, Чл. 132, пар. 2, Чл. 135, Чл. 

136, пар. 2, Чл. 137, пар. 2, Чл. 140, 

Чл. 144, пар. 1, Чл. 146, пар. 1, Чл. 

147, Чл. 149, пар. 4, Чл. 154, пар. 1, 

Чл. 156, пар. 1, Чл. 160, Чл. 162, пар. 3 

и 4, Чл. 163, пар. 5, букви „б“ и „в“,  

Чл. 164, пар. 2     

5.  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и 

статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи 

болести 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=EN 

 

Чл. 29, Чл. 31, пар. 5, Чл. 32, пар. 2, 

Чл. 37, пар. 5, Чл. 39, Чл. 41, пар. 3, 

Чл. 42, пар. 6 и Чл. 280, пар. 4  

 

 

6.  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои 

животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за 

движението им и боравенето с тях след въвеждане 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0692&from=EN 

Чл. 234, пар.2, Чл. 237, пар.4, Чл. 239, 

пар.2 

7.  ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/139 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 2021 

година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на управлението, съхранението и подмяната на 

запасите в банките на Съюза за антигени, ваксини и диагностични реактиви 

и по отношение на изискванията за биологична сигурност, биологична 

безопасност и ограничаване на биологичното въздействие във връзка с 

дейността на тези банкиhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0139&from=EN#d1e668-1-1 

член 48(3) 

Актове за изпълнение Правно основание от Регламент 

(ЕС) 2016/429  
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1.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 

година за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на 

болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на 

животинските видове или групите животински видове, които носят значителен 

риск от разпространение на болестите от списъка 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1652699944731&from=en 

Чл. 8, пар.2, Чл. 9, пар. 2  

 

 

 

2.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/690 на Комисията от 17 декември 2019 

година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на болестите от списъка, 

които попадат в обхвата на програми за надзор на равнището на Съюза, 

географския обхват на тези програми и болестите от списъка, за които може 

да бъде определен статут „свободен от болест“ на компартментите  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0690&from=EN 

 

Чл. 30, пар. 1, буква „а“ и Чл. 37, пар. 

4, първа алинея, буква „б“ 

 

3.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията от 7 декември 2020 

година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и 

докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение 

на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за 

надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, 

както и по отношение на заявлението за признаване на статут „свободен от 

болест“ и на компютризираната информационна система  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2002&from=EN 

Чл. 23, Чл. 30, пар. 1, буква „б“ Чл. 35 

и 40 

 

4.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията от 16 декември 2020 

година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 

2016/429 и 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

образците на ветеринарни здравни сертификати, образците на официални 

сертификати и образците на ветеринарни здравни/официални сертификати за 

въвеждане в Съюза и за движение в рамките на Съюза на пратки с определени 

Чл. 168, пар. 4, Чл. 224, пар. 4, Чл. 

238, пар. 3, Чл. 239, пар. 3  
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категории животни и стоки и по отношение на официалното сертифициране 

във връзка с тези сертификати и за отмяна на Регламент (ЕО) № 599/2004, 

регламенти за изпълнение (ЕС) № 636/2014 и (ЕС) 2019/628, директива 

98/68/ЕО и решения 2000/572/ЕО, 2003/779/ЕО и 2007/240/ЕО 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-

01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1 

 

5.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията от 24 март 2021 година 

за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 

2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците 

на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални 

сертификати за въвеждане в Съюза и за движение между държави членки на 

пратки с определени категории сухоземни животни и със зародишни продукти 

от тях и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези 

сертификати и за отмяна на Решение 2010/470/ЕС  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/267982c7-9218-11eb-b85c-

01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1 

Чл. 156, пар. 2, Чл. 162, пар. 5, Чл. 

238, пар. 3, Чл. 239, пар. 3  

 

6.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 година 

за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от 

които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и 

продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 

на Европейския парламент и на Съвета 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0404&from=EN 

Чл. 230, пар. 1  

 

7.  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 

година за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 

2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването 

на статута „свободен от болест“ и на липсата на имунизационен статут на 

някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на 

определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране 

на тези болести от списъка 

член 31, параграф 3, член 36, параграф 

4 и  

член 37, параграф 4, буква а) 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0620&from=EN 

8.  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/140 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 

2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент 

(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

банките на Съюза за антигени, ваксини и диагностични реактивиhttps://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0140&from=EN 

член 50(1) 

 

Линк към европейското законодателство: 

https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulation/delegated-and-implementing-acts_en  
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