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

 

Сдружение „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“ 
 

ЗА 2015 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 2015г.  за осъществяване на селекционната дейност в козевъдството бяха сключени 

283 договора със земеделски производители, като 114 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 169 ферми беше започната развъдно-подобрителната 

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

субсидиране по държавната помощ. 

На 30.07.2015г. се сключи договор №18234003 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 62 231,86лв, като за 

първия транш помощта беше 24 807,32лв, а за втория  – 37 424,54лв. Държавна помощ беше 

предоставена за извършени дейности с общо 6899 чистопородни животни по указанията на 

помощта от 2015г.  

Общо контролираните над 14 000 животни бяха разпредени в 283 стада на територията на 

цялата страна както следва: 

 16 стада в област Благоевград, 13 стада в област Бургас, 11 стада в област Варна, 22 

стада в област Велико Търново, 11 стада в област Враца, 2 стада в област Габрово, 12 стада в 

област Добрич, 3 стада в област Кърджали, 1 стадо в област Кюстендил, 14 стада в област 

Ловеч, 1 стадо в област Монтана, 2 стада в област Пазарджик, 3 стада в област Перник, 12 стада 

в област Плевен, 15 стада в област Пловдив, 7 стада в област Разград; 15 стада в област Русе, 23 

стада в област Силистра, 23 стада в област Сливен, 6 стада в област Смолян, 8 стада в област 

София-област, 16 в област Стара Загора, 10 стада в област Търговище, 20 стада в област 

Хасково,15 стада в област Шумен и 1 стадо в област Ямбол. 

Идентификация и регистрация на животните 
Животните се идентифицират за нуждите на селекцията с индивидуална пластмасова 

лазерно гравирана ушна марка с инициалите на асоциацията „АРМПК“ и уникален 

индивидуален номер. В стадата от „генофонд“ допълнително се поставя идивидуален и майчин 

татуировъчен номер . 

Контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци обект на 

развъдната дейност  
Млечност – .Проведени бяха различен брой млечни контроли по методи A5, AT5 и B6 

съгласно изискванията на ICAR (съобразно нивото на селецкия и броя на контролираните 

животни от всяко стадо. Контролите се извършват чрез доилна техника собственост на 

Асоциацията отговаряща на изискванията на ICAR модел Interpuls Goat Milk-meter 230-ICAR. В 

стадата от нуклеуса се извършва пълен контрол на показателите на млякото в лабораторни 
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условия. В стадата, които предстои да бъдат включени в нуклеуса се извършва млечна контрола 

и полеви контрол на показателите на млякото чрез портативен анализатор. 

Плодовитост - Фермерите вписват запложданията и окозванията в първичната 

зоотехническа документация „Бележник за заплождане и окозване“ и след това при посещение 

от служител на асоциацията информацията се копира и се вписва в „Специализирания софтуер 

за администрация на развъдната дейност“ 

Бележникът е утвърден по образец и се разпространява безплатно от асоциацията на фермерите.  

Пръчопроизводство – през 2015г. в стадата от клас „Национален генофонд“ бяха 

произведени, окачествени и допуснати за разплод над 250 мъжки разплодника. Всички пръчлета 

са с доказан произход от елитни родители с висока развъдна стойност (с големи заложби) и 

отговарят на всички екстериорни изисквания.  

Освен контрол при снабдяването с млади разплодници, АРМПК осъществи и ротация на 

150 възрастни (2, 3 и повече годишни) пръчове по предварително изготвени схеми. 

Водене на развъдна и зоотехническа документация  
Асоциацията е разработила собствена специализирана софтуерна платформа от база 

данни за  администрация контрол и координация на развъдния процес. Чрез нея се отразяват 

данни за родословието, млечна продуктивност, плодовитост, дата на раждане, собственик, 

движения, автоматично се изчислява средна млечност за 240 и 300 дни, възраст,  клас по 

екстериор и конституция, клас по млечност и комплексен клас като за пръчовете автоматично се 

изчислява и развъдна стойност. В базата данни се съхранява пълната история на индивида както 

и дати на извършените млечни контроли и селекционера извършил контролата. Чрез системата 

се следи породния състав на контролираните от Асоциацията животни, като дава възможност да 

се правят справки (цялостни и по породи) за всеки един показател (млечност, окозване, клас и 

други), кoйто може да бъде представен графично и в процентно съотношение. Системата 

изготвя автоматично сертификати за породна принадлежност на стопаните, родословни картони 

както и много други справки. 

През отчетния период бяха създадени 283 родословни книги /по една за всяко стадо/ с 

над 14 000 записа на кози и бяха попълнени съгласно изискванията на Изпълнителната агенция 

по селекция и репродукция в животновъдството. Всички животни бяха включени и в 

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

животновъдството. 

 Цялостната развъдна дейност през 2015 година на „Асоциация за развъждане на 

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

животновъдството. 

 

Една от основните цели заложени в развъдната програма на АРМПК е подобряване на 

генетичното разнообразие и търсене на нови източници и схеми за повишаване на 

продуктивността на козите. Еин от начините е чрез използването на облагородително и 

възпроизводително кръстосване в отделни стада с вносни елитни разплодници от породите 

Саанска, Англонубийска, Тогенбургска и  Алпийска.  

За постигането на тази цел през 2015г. АРМПК основно ремонтира и дооборудва 

закупената през 2013г. каравана на превоз на животни съгласно изискванията на Регламент 1/2005 

на Съвета от 22.12.2004г. Закупен бе и автомобил за „влекач“с достатъчна собствена маса и 

мощност пригоден безопасно да тегли караваната съгласно всички нормативни изисквания. 

 След одобрение от Българската агенция по безопасност на храните получи „Лиценз за 

превоз на животни за продължителни пътувания“ №206. Така съгласно сертификата за одобрение 

караваната може да превозва 13 броя кози или 20 броя ярета, което я прави единствена по рода си 

в България. По този начин могат да се внасят малко на брой елитни разплодни животни /основно 

мъжки/ от водещите страни в млечното козевъдство: Франция, Германия, Швейцария, Холандия и 

др. , което до момента беше непосилно скъпо и трудоемко начинание.  
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През 2015г. в периода 08 – 10 май „Асоциация за развъждане на млечните породи кози“  

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 бе посетено от над 300 000 души). Изложението - 

Национален събор на козевъдите в България е инициатива, която се прилага за пръв път в 

България и първото по вида си специализирано изложение за кози. На изложението бяха 

представени  групи животни, както следва : кози-майки, козички, мъжки ярета, пръчове от 

фермери - козевъди от цялата страна, както и различните традиционни  видове продукция. 

След откриване на изложението животните бяха оценени от експертна комисия, като най-

добрите бяха наградени и изложени на специално обособено за целта място. 

На събора протекоха няколко демонстрации и състезания – по най-бързо издояване на 

кози, за най-вкусно козе сирене, кисело мляко и за мини производство на сирене и кашкавал. 

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. 

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 20 000лв. След края на събитието АРМПК представи подробен финансов 

отчет за разходваните средства ведно с всички документи и фактури за провеждане на събора.  

 

През 2015г. АРМПК взе участие в международната изложба INDAGRA`2015 в Букурещ, 

Румъния. 

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 2015г. 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 петнадесет  заседания, като за всяко е воден протокол в протоколната книга.  

  

 

 

 

 

 

 

      зооинж.РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ 
       Изпълнителен директор на АРМПК 


