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

 

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 
 

ЗА 2013 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 2013г.  за осъществяване на селекционната дейност бяха сключени 133 договора 

със земеделски производители за 21745 животни. Развъдно-подобрителна дейност беше 

водена в едно стадо в област Благоевград, три стада в област Бургас, едно стадо в област 

Варна, десет стада в област Велико Търново, пет стада в област Враца, едно стадо в област 

Габрово, десет стада в област Добрич, едно стадо в област Кърджали, едно стадо в област 

Ловеч, четири стада в област Пазарджик, седем стада в област Плевен, четиринадесет стада в 

област Пловдив, единадесет стада в област Русе, двадесет и две стада в област Силистра, две 

стада в област Сливен, едно стадо в област Смолян, едно стадо в област София-град, девет 

стада в област Стара Загора, две стада в област Търговище, седемнадесет стада в област 

Хасково, девет стада в област Шумен и едно в област Ямбол. 

Договорите, заедно с придружаващи документи бяха 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 10.06.2013г. се сключи договор №18212003 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 беше общо 139 168 лв, като за 

водене на родословна книга помощта беше 71 758,50лв, а за определяне на продуктивността 

и генетичните качества – 67 409,50лв.  

През отчетния период бяха създадени 133 родословни книги /по една за всяко стадо/ с 

над 25 000 записа на кози и бяха попълнени съгласно изискванията на Изпълнителната 

агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Проведени бяха по две млечни 

контроли, както и идентифициране и бонитировка на всяко едно животно в стадата. Всички 

животни бяха включени и в Националния регистър на разплодни животни при ИАСРЖ. 

На основание т.1 на Раздел III от Схемата за държавна помощ за водене на родословна 

книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните и Заповед № 

ЦУ-РД 9-3 от 8.01.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 

селекция и репродукция в животновъдството в периода 09.01.2014г.-31.01.2014г. се извърши 

проверка на АРМПК, която констатира 18 065 животни с пълни записи в родословната книга 

и 19 273 животни с пълни записи за определяне на продуктивността и генетичните качества. 

За неизпълнените ангажименти надвзетата субсидия в размер на 19 807,20лв бе върната на 

ДФ“ Земеделие“ ведно със законните лихви. 

През 2013г. сдружението участва във Втория  национален събор на овцевъдите- гр. 

Лясковец;  Националното изложение по животновъдство гр.Сливен, международен панаир 

гр.Пловдив „АГРА”2013, както и международната изложба INDAGRA`2013 в Букурещ, 

Румъния. Присъствали сме на заседанията на ИАСРЖ, МЗХ и Асоциациите, където са 
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разисквани различни въпроси за съвместната дейност,  организиране на развъдно-племенна 

работа, както и проблемите и перспективите в животновъдния сектор. 

За нуждите на сдружението през 2013г. беше закупена каравана за превоз на животни, 

както и три доилни апарата с измерватели, отговарящи на изискванията на ”ICAR”. 

През 2013г. Асоциацията е предоставила безвъзмездно 72 мъжки разплодни животни от 

породата Българска бяла млечна. Също е осъществена ротация на 51 пръча, използвани през 

случна кампания 2012г. също предоставени безвъзмездно от АРМПК. 

 През 2013г. 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 тринадесет заседания, като за всяко е воден протокол в протоколната книга.  

Цялостната развъдна дейност през 2013 година на „Асоциация за развъждане на 

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

животновъдството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ 
       Изпълнителен директор 
 


