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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ 

 

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 
 

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ извършва 

селекционна дейност на българска бяла млечна порода кози. За осъществяване на 

дейността си асоциацията работи на основание  - разрешение №64/2.08.2011г.  на 

Министъра на земеделието и храните.  

През 2011г.  за осъществяване на селекционната дейност са сключени 28 

договора със земеделски производители с 3564 броя животни. Развъдно-подобрителна 

дейност е водена в едно стадо в област Враца, едно стадо в област Плевен, две стада в 

област Ловеч, три стада в област Русе, единадесет стада в област Силистра, четири 

стада в област Добрич, едно стадо в област Шумен, четири стада в област Стара Загора 

и в едно стадо в област Пловдив. 

Договорите, заедно с придружаващи документи са подадени в Областна 

дирекция на Държавен Фонд „Земеделие“ – Русе за предоставяне на държавна помощ 

за водене на родословна книга и определяне на продуктивността и генетичните 

качества на животните. 

На 22.07.2011г. се сключи договор №18193003 между ДФ „Земеделие“ и 

„Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ за получаване на държавна 

помощ. На основание на подадените документи, сумата за подпомагане на АРМПК е 

общо 23 385,60лв, като за водене на родословна книга помощта е 12 058,20лв, а за 

определяне на продуктивността и генетичните качества – 11 327,40лв.  

Воденето на родословна книга включва следните дейности: поддържане на 

актуален опис на животните; вписвания на датите на заплождане и раждане; 

регистриране на отпаданията на животните и причините за техния брак; регистриране 

на произхода на животните; временна идентификация на животното до поставяне на 

трайна идентификация; фиксиране на животното по време на идентификация. 

Определянето на продуктивността и генетичните качества на животните 

включва следните дейности: регистриране на плодовитостта; контрол на млечната 

продуктивност; манипулации по време на бонитировка. 

През отчетния период са създадени 28 родословни книги /по една за всяко 

стадо/ с над 3600 записа на кози и са попълнени съгласно изискванията на 

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Проведени 

са по две млечни контроли, както и идентифициране и бонитировка на всяко едно 
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животно в стадата. Всички животни са включени и в Националния регистър на 

разплодни животни при ИАСРЖ. 

През 2011г. сдружението участва в регионалната изложба по животновъдство 

гр.Плевен , националното изложение по животновъдство гр.Сливен и международен 

панаир гр.Пловдив „АГРА”2011 година. Присъствали сме на заседанията на ИАСРЖ, МЗХ 

и Асоциациите, където са разисквани различни въпроси за съвместната дейност,  

организиране на развъдно-племенна работа, както и проблемите и перспективите в 

животновъдния сектор. 

През лятото на 2011г. седем представители на сдружението посетиха Федерална 

Република Германия, с цел контакт с Немската козевъдна асоциация, като основна цел 

на визитата бе обмяна на опит и договаряне на закупуване и внос на елитни разплодни 

животни.   

 През 2011г. се състоя националното общо събрание на асоциацията, където беше 

проведено обучение за повишаване на квалификацията на членовете на сдружението, 

обмяна на опит, запознаване на членовете с последните новости и тенденции в областта 

на козевъдството.  

По същото време бяха наградени с „ПОЧЕТНА ГРАМОТА”  стадата показали най-

добри резултати в развъдно-племенната работа. 

Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развъждане на млечните 

породи кози“ е имал девет заседания, като за всяко е воден протокол в протоколната 

книга.  

За дейността през 2011година „Асоциация за развъждане на млечните породи 

кози“ се контролира от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството.  

 

 

ДЕАН ТОДОРОВ    РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ 

Председател      Изпълнителен директор 

 

 

 


