
“ Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 

Регистриранa от РОС ф.д.№18/2011г. решение №60/16.05.2011г. ЕИК 176085148 

Седалище: 7013 – Русе, ул.“Рига“ №2, вх.1, ет. 1, офис 11;  

Централен офис: 7000 – Русе, ул.“Борисова“ №15, вх.2, ет.1, офис 1 

www.armpk.com Тел.: 0877788608; 0877788027; E-m@il: office@armpk.com 

 

1 

 

 

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

 

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 
 

ЗА 2016 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 2016г.  за осъществяване на селекционната дейност в козевъдството 

бяха сключени 316 договора със земеделски производители, като 239 от тях  

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. В останалите 77 ферми беше започната развъдно-подобрителната 

дейност от начална фаза, поради което извършваните там дейности не бяха 

допустими за субсидиране по държавната помощ. 

На 28.07.2016г. се сключи договор №18236003 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 154 438,20лв, като за първия транш помощта беше 45 

072,66лв, за втория  – 67 655,95лв, а за третия – 41 709,59лв. Държавна помощ 

беше предоставена за извършени дейности с общо 13500 чистопородни животни 

по указанията на помощта от 2016г.  

Общо контролираните над 17 000 животни бяха разпредени в 324 стада на 

територията на цялата страна както следва: 14 стада в област Благоевград, 15 стада 

в област Бургас, 12 стада в област Варна, 23 стада в област Велико Търново, 1 

стадо в област Видин, 16 стада в област Враца, 1 стадо в област Габрово, 12 стада 

в област Добрич, 4 стада в област Кърджали, 1 стадо в област Кюстендил, 16 стада 

в област Ловеч, 7 стада в област Монтана, 3 стада в област Пазарджик, 3 стада в 

област Перник, 14 стада в област Плевен, 15 стада в област Пловдив, 7 стада в 

област Разград; 20 стада в област Русе, 14 стада в област Силистра, 20 стада в 

област Сливен, 6 стада в област Смолян, 8 стада в област София-област, 16 в 

област Стара Загора, 16 стада в област Търговище, 24 стада в област Хасково,25 

стада в област Шумен и 3 стада в област Ямбол. 

През отчетния период бяха актуализирани и допълнени над 14 000 записа за 

кози в 283 тома на родословната книга /по един за всяко стадо/, съгласно 

изискванията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 
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животновъдството. Всички животни бяха включени и в Националния регистър на 

разплодни животни при ИАСРЖ съгласно чл.18. ал.6 от Закона за 

животновъдството. 

През 2016г.в АРМПК бяха извършени три проверки от ИАСРЖ. Първо бе 

проведена цялостна финансова проверка за 2015г. за извършените дейности, 

направените разходи и тяхната допустимост съгласно точка 1, раздел IV от 

указанията на Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества 

на животните. Втората проверка бе на развъдната документация за пълно и 

точно отразяване на проведените мероприятия съгласно приложимото 

законодателство. А от 04.08.16 до 30.10.2016 бе извършена планова теренна  

проверка, назначена със заповед на Министъра на земеделието и храните. 

На 30 и 31 януари в гр. Сливен се проведе разширен управителен съвет, в 

който взеха участие всички земеделски стопани на стадата от националният 

генофонд. Едно от взетите решения бе разплодните пръчлета да се допускат за 

разплод само и единствено след одобрение от АРМПК. За да се спрат 

спекулациите и измамите с „елитни животни“, на одобрените  пръчлетата към 

индивидулания номер се татуираха и инициалите на собственика на стадото. За 

всяко животно бе издаден сертификат за произход,  който бе наличен при 

фермера-производител на разплодника. 

Също така през 2016г. експериментално въведохме американската система 

за линейна преценка и екстериорни измервания на козите, като формулите за 

пресмятане на стойностите бяха адаптирани към нашите условия. Съгласно 

системата за линейни преценки се оценяват: Общо телесно състояние; Полова 

изразителност; Ъгъл на крупата; Задни крака; Постановка на краката; 

Закрепване на вимето; Изпъкналост на вимето; Дълбочина на вимето; 

Разположение на цицките; Форма и големина на цицките; Млечна бразда 

Екстериорните измервания се извършват по :  

• Дължина A 

• Дължина B 

• Обиколка C 

• Обиколка D 

• Височина H 

• Височина K 

• Ширина на крупа 

 

Поради увеличения брой на контролираните стада, респективно 

чистопородни разплодни животни, а също и промяна в организацията на 

селекционната дейност в новия програмен период 2014-2020 /за всяко животно 

предварително се заявяват какви дейности ще се извършват през следващата 

година; извършват се минимум пет млечни контроли, а не две; асоциациите 

изготвят списъци по ветеринарна марка на контролираните животни, на базата на 

които се определят част от субсидиите получавани от фермерите/, се наложи да 

заменим досега използваната софтуерна платформа от база данни с нова – web-



      “ Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 

Централен офис: 7000 – Русе, ул.“Борисова“ №15, вх.2, ет.1, офис 1 

    www.armpk.com Тел.: 0877788608; 0877788027; E-m@il: office@armpk.com 

 

3 

 

базирана. В началото на 2016г. започнахме консултации с различни софтуерни 

компании за изработване на web-базирана система за управление и администрация 

на развъдната дейност. След проведени срещи бе определена фирмата-изпълнител, 

която изрази готовност да изпълни всички изисквания по техническото задание.  

Към web-системата бе разработено и приложение за android, с чиято помощ 

на смартфон или таблет се осъществява постоянна връзка с базата данни. 

Приложението има възможност да работи и без наличие на интернет връзка. 

Посредством  RFID-четец с Bluetooth  ветеринарните номера на животните се 

„прочитат и изпращат“ автоматично до таблета за вписване или обработка на 

данните за порода, възраст, пол, бонитировка, млечни контроли, екстериорни 

измервания, линейни преценки, справки и други. След приключване на работа в 

конкретно стадо приложението има възможност да отпечата списъци с пълна 

информация за извършените дейности към текущия протокол за посещение. За 

тази цел автомобилите на АРМПК са оборудвани с инверторни устройства, които 

преобразуват напрежението от 12v на 220v, което дава възможност в полеви 

условия да се използват лазерни принтери с евтини консумативи. 

За нуждите на асоциацията през 2016г. бяха закупени четири персонални 

компютъра (два стационарни и два преносими с необходимата окомплектовка), 

високопроизводителна копирна машина, два броя таблети, два броя влаго и 

прахоустойчиви RFID-четец с Bluetooth с голям обхват на действие, прецизна 

автоматизирана електронна везна за определяне на живо тегло на животните. 

Също така за обезпечаване на работата на зооинженерите в стадата при 

извършване на млечни контроли и контол на живото тегло бяха закупени два нови 

товарни автомобила на лизинг - Dacia Duster и Dacia Doker, както и два броя 

ремаркета за лек автомобил. 

В периода 06 – 08 май АРМПК проведе  „НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО 

МЛЕЧНО КОЗЕВЪДСТВО“   паралелно с проведения „НАЦИОНАЛЕН СЪБОР 

НА ОВЦЕВЪДИТЕ“ организиран от „Национална асоциация за развъждане на 

синтетична популация българска млечна овца“.През дните на провеждане на 

изложението се наблюдава голям интерес от страна на посетителите (по данни на 

НАРСПБМ само за три дни изложението е посетено от над 210 000 души) . Събора 

бе възможност за посетителите да се запознаят отблизо с традиционните 

автентични продукти от козе мляко и месо, с постиженията в млечното 

козевъдство и с голяма част от обичаите свързани с овцевъдството и 

козевъдството в различните райони и общности на страната. Беше привлече 

вниманието на обществеността не само от района, но и от цялата страна. По този 

начин  се поощряват фермерите да произвеждат повече и по-качествени продукти 

от козите, които отглеждат, а обществото да търси и купува директно от фермите, 

традиционни български продукти. Следствие на форсмажорни обстоятелства и 

издадената Заповед РД 11-724/27.04.2016г. на БАБХ, отнасяща се до забраната за 

движения на животни и забраната за провеждане на изложения и др. 

непосредствено преди самото изложение Асоциацията организира незабавно 

посещение на всички ферми, с които бе сключен договор и следваше да изложат 

животни, където бяха направени фотосесии от професионален фотограф, на 
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предварително подбрани животни. За стадото на всеки земеделски производител, 

който следваше да изложи животни, бяха подбрани най-добрите фотоси, като 

дизайнери изработиха рекламни колажи, които отпечатахме пълноцветно на 

винилни платна с размери 140 х 200 см. Индивидуалните колажи на всяко стадо 

бяха прикрепени към отредения за съответните животни бокс. В резултат от 

предприетите спешни действия за популяризиране на достиженията в племенното 

козевъдство, въпреки липсата на животни,  се отчита сериозен интерес от страна 

на посетителите и много сключени сделки за доставка на мъжки и женски 

разплодни животни.  Събието беше осъществено по схемата за държавна помощ – 

‚Помощ за участие в изложения“ . АРМПК сключи договор с Държавен фонд 

„Земеделие“  съгласно указанията на схемата на стойност 15 000лв. След края на 

събитието АРМПК представи подробен финансов отчет за разходваните средства 

ведно с всички документи и фактури за провеждане на събора.  

През 2016г. служители на Асоциацията посетиха изложението за животни в 

град Клермон-Феран, където проведохме срещи с френските ни колеги и 

закупихме автоматичен RFID-четец за вграждане към кантар за живони или 

селективна врата. 

Също през 2016г. АРМПК участва в Националното изложение по 

животновъдство в гр.Сливен, където бяха представени животни от пет млечни 

породи: българска бяла млечна, саанска, тогенбургска, алпийска и англо-нубийска. 

Посетителите имаха възможност да се запознаят с всички отглеждани в страната 

породи млечни кози. При провеждане на това събитие, бе дадена възможност на 

животновъди от цялата страна да се срещнат и да обменят опит. 

Присъствали сме на всички заседанията на Съвета по генетични ресурси при 

ИАСРЖ, на Консултативния съвет по животновъдство към Министъра на 

земеделието и храните, Асоциациите, където са разисквани различни въпроси за 

съвместната дейност,  организиране на развъдно-племенна работа, както и 

проблемите и перспективите в животновъдния сектор. 

 

В началото на 2016г. 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, схеми и мерки за подпомагане през новия 

програмен преиод 2014-2020. 

Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развъждане на млечните 

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

протоколната книга.  
  

 

 

 

      зооинж.РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ 
       Изпълнителен директор на АРМПК 


