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       ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС 
                                                                    НА СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ЗА 

РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИТЕ 
                                                   ПОРОДИ КОЗИ“ 

 

 

МОЛБА - Декларация 
От: ………………………………………………………………………………………. 

ЕГН: ……………………… , с aдрес: ………………………………………………… 

……………………………………………………………… тел: ……………………… 

№ на ЖО: ……………………….. гр./с………………………………………………… 

общ: ……………………………… обл.: ………………………………………………. 

 

Господин  Председател, 

Моля да бъда приет/а за член на на сдружение „Асоциация за развъждане на 

млечните породи кози”. 

 

1. Декларирам, че ще спазвам устава на Сдружението. 

2. Декларирам, че ще спазвам  Развъдната програма за породата, която се 

отглежда в стопанството ми. 

3. Декларирам, че съм подробно запознат/а с Правилника за водене на 

развъдна дейност и развъдна документация на Асоциацията 

(www.armpk.com/pravilnik)  

4. Декларирам, че ще плащам редовно членският си внос и задълженията по 

договорите с Асоциацията. 

 

Прилагам попълнен анкетен лист. 

 

 

 

………………    С уважение:……………………………………………. 

    /дата/       /име, презиме, фамилия, подпис;/ 
 

Попълва се от Асоциацията! 

Резолюция:  приема се за член ,   не се приема за член 

Решение на УС №……………    от дата: ………………… 

http://www.armpk.com/
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АНКЕТЕН ЛИСТ 

На: ………………………………………………………………………………………. 

ЕГН: ……………………… , с aдрес: ………………………………………………… 

 

Целта на настоящият анкетен лист е да се запознаем предварително с дейността на 

Вашето стопанство. Информацията ще се използва само за служебни цели без да 

бъде разгласявана на трети лица. Също така тази информация може да бъде 

използвана за разработване на дългосрочни стратегии за козевъдството на 

регионално и национално ниво.  

 

Каква порода кози отглеждате към момента ?  

 Българска бяла млечна 

 Саанска 

 Тогенбургска 

 Англо-нубийска 

 Кафява алпийска 

 

Информация за отглежданите към момента животни: 

брой кози майки: ………… 

брой женски ярета: ………. 

брой мъжки ярета: ……….. 

 

Метод на заплождане на козите:   

  естествено покриване    изкуствено осеменяване. 

 

Произход на животните:   неизвестен,  закупени от стадо членуващо в  АРМПК, 

 внос от страна членка на ЕС,  внос от трети страни. 

 

Наличие на чистопородни мъжки животни:   да /  не. 

От къде, кога и на каква възраст са закупени?………………........................................ 

 

Към момента водите ли записи за заплождане и окозване на животните ?  

 да /  не. 
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Към момента водите ли записи за млечната продуктивност на животните ?  

 да /  не. 

Към момента поставяте ли временна или трайна идентификация от момента на 

раждане на животното?   да /  не 

 

Обичайно по колко женски ярета оставяте за ремонт на стадото всяка година? …... 

 

Какъв е дневния млеконадой за последната година? …………………………………. 

 

Какъв е годишния млеконадой за последната година? ……………………………….. 

 

Какъв метод на отглеждане използвате?  оборно-пасищно,  оборно 

 

Как осигурявате фуражите?  собствено производство,  закупуване 

 

Прилагате ли балансирано хранене?  да /  не 

 

Метод на доене:  машинно (гюмчета) ,  машинно доилна зала,  ръчно 

 

Разполагате ли с регистрирано помещение за съхранение на млякото?  да /  не 

 

Друга информация : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


