
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА "ПОМОЩ ЗА ВОДЕНЕ НА РОДОСЛОВНА КНИГА И ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА И ГЕНЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА БЪЛГАРСКО 

ОВЧАРСКО КУЧЕ И КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ" 

I. Планиран общ бюджет на помощта. 

1.Общи условия 

Целта на схемата е да се подпомогнат малки и средни предприятия, от животновъдния 

сектор (земеделски производители), посредством субсидирани услуги от развъдните 

организации. Подпомагат се до 100 % от административните разходи за водене на 

родословна книга и до 70 % от разходите за определяне на продуктивните и 

генетичните качества на животните. Средствата се предоставят на развъдните 

организации за извършените от тях услуги. 

II. Определяне на ставките по видове животни за услуги по водене на родословна 

книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на българско 

овчарско куче и каракачанско куче 

България възприе подхода размерът на помощта за земеделските производители да се 

определя въз основа на предварително изчислена ставка на едно животно по видове 

животни. 

Помощта по схемата се предоставя за една календарна година, за предоставяне на 

следните услуги, включващи съответните дейности: 

За „Водене на родословна книга" 

Към дейностите за водене на родословна книга се отнасят: 

> поддържане на актуален опис на животните; 

> вписвания на датите на заплождане и раждане; 

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

> регистриране произхода на животните; 

> временна  идентификация  на  животното до  момента  на  поставяне  на трайна 

идентификация; 



> фиксиране на животното по време на идентификацията. 

Допустими за подпомагане са следните разходи за осъществяване на дейностите по 

водене на родословна книга: 

> Трудови  разходи  (включително разходи за ДОО -  включват се  разходите за 

заплати   на   заетите   в   развъдната   организация,   включително   на  трудови   и 

граждански договори, които са пряко ангажирани в дейностите по водене на 

родословна книга на животните; 

> Разходи за  командировки  във фермите, където се отглеждат контролираните 

животни  за  събиране   на  данните,   които  се   вписват  в   родословната   книга. 

Разходите за командировки включват командировъчни средства (пътни, дневни 

и  квартирни),  определени   в съответствие  с  Наредбата за  командировките  в 

страната (обн. ДВ, бр. 11/1987 г., последно изменение ДВ, бр. 2/2008) ; 

> Разходи за поддържане на компютърно оборудване и софтуер - отнасят се за 

оборудването   и   софтуера,   свързани   с   воденето   на   родословната   книга   в 

електронен вид; 

> Други разходи (наеми и поддръжка на офиси, електричество, вода, отопление и 

ДР-); 

> Разходи за канцеларски материали и офис консумативи; 

> Разходи за кореспонденция и телекомуникация. 

ІІІ. За „Определяне на продуктивността и генетичните качества на българското 

овчарско и каракачанско куче" 

Към   дейностите   за   определяне   на   продуктивността   и   генетичните   качества   на 

животните се отнасят: 

> регистриране на плодовитостта; 

> измерване ръста на кучетата и проследяване на тяхното развитие 

> манипулации на животните по време на бонитировка; 

> анализ на проби в лаборатории; 

> кръвни проби за създаване на ДНК банка. 

Допустими за подпомагане са следните разходи за осъществяване на дейностите за 

определяне на продуктивността и генетичните качества на животните: 

> Трудови разходи (включително разходи за Държавно обществено осигуряване 

(ДОО)    -    включват   се    разходите   за   заплати    на   заетите    в    развъдната 

организация, включително на трудови и граждански договори, които са пряко 

ангажирани   в дейностите  по  определяне  на   продуктивността   и   генетичните 

качества на животните; 

> Разходи за  командировки  във фермите, където се отглеждат контролираните 

животни; 

> Други разходи, включващи: плащания за изследване на проби в лаборатории; 

кръвни проби за създаване на ДНК банка и тестове за бащинство. 
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Изключени от подпомагане са разходите, свързани с мерките за контрол, 

осъществявани от собственика на животните. 

Допустимите разходи се отнасят само за дейностите по водене на родословна книга и 

по определяне на продуктивността и генетичните качества на животните. Не са взети 

предвид разходите за осъществяването на други услуги, свързани с провеждането на 

селекционната и развъдна дейност. 

Изчисляване на ставките по порода куче 

За целите на установяването на схемата за помощ за покриване на 100% от 

административните разходи по водене на родословна книга и за покриване на 70% от 

разходите за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, 

Министерството на земеделието и храните изиска от развъдните организации, 

получили разрешение да осъществяват дейности по селекция и репродукция в 

животновъдството, информация за годишните разходи, допустими за подпомагане по 

реда на чл. 16, параграф 1, т. а) и б) на Регламент (ЕО) 1857/2006. На базата на 

предоставените от развъдните организации данни бяха определени ставки (средно 

претеглен разход) на брой животно (куче), по вид животно (порода куче), поотделно 

за всяка една от двете услуги - за водене на родословна книга и за определяне на 

продуктивността и генетичните качества на животните (Приложение 1). 

За „Водене на родословна книга"е използвана следната формула: 

СпР = ОР : БкЖ, 

където, 

СпР     - средно претеглен разход; 

ОР      -   общо   разходи,   включващи   трудови   разходи,   командировки,   компютърно 

оборудване   и   софтуер,   канцеларски   материали   и   консумативи,   кореспонденция   и 

телекомуникация и други (наеми и поддръжка на офиси); 

БкЖ   - брой контролирани животни, обхванати от развъдните организации през 2010 

г. 

Ставките по видове животни за услугата по водене на родословна книга покриват 

100% от административните разходи на земеделските производители. 

За „Определяне на продуктивността и генетичните качества на българското 

овчарско и каракачанско куче" е използвана следната формула 

СпР = (ОР : БкЖ) * 70% 

където, 

СпР     - средно претеглен разход; 

ОР - общо разходи, включващи трудови разходи, командировки, други (плащания 

за изследване на проби в лаборатории; кръвни проби за създаване на ДНК банка и 

тестове за бащинство. 



БкЖ - брой контролирани животни, обхванати от развъдните организации през 2010 

г. 

Ставките по видове животни за услугата за услугата по определяне на продуктивността 

и генетичните качества на животните покриват 70% от допустимите разходи. Съгласно 

чл. 18, т. 1 на Регламент (ЕО) 1857/2006, по схемата могат да се подпомагат дейности и 

услуги, които са осъществени или съответно получени след учредяване и публикуването 

й. В този смисъл, за 2010 г. размерът на ставките на животно (куче) по вид животно 

(порода куче)ще бъде съобразен с периода (броя на месеците), за който тези услуги 

ще бъдат предоставяни. Например, ако схемата стартира на 1 юли помощта на брой 

животно ще бъде преизчислена за оставащите шест месеца до края на годината. 

Достоверността на данните, получени от развъдните организации е потвърдена и от 

експертите на Изпълнителната агенция по селекция и контрол в животновъдството, 

която по реда на чл. 32а на Закона за животновъдството е национален орган по 

контрол на дейността на развъдните организации, от специалисти в областта на 

селекционната и развъдна дейност, както и от икономически експерти. 

ІІ. Определяне на максималния годишен бюджет на помощта за целия период 

на действие на схемата и максималния бюджет на помощта за годината на 

установяване на схемата - 2010 г. 

Схемата стартира през 2010 г. и се прилага до 31.12.2013 г. 

Максималният годишен бюджет на помощта (за периода 2010 г. - 2013 г.) е изчислен 

въз основа на броя на обхванатите от развъдните организации към началото на 2010 г. 

животни. 

Максималният бюджет за 2010 г. е определен на базата на броя на контролираните 

животни,    обект    на    сключени    договори    между   земеделските    производители    и 

развъдните организации за годината и е редуциран за период от шест месеца до края 

на 2010 г., през които ще бъде прилагана схемата за държавна помощ (Приложение 2). 

Към   м.   юни   2010   г.   одобрените   развъдни   организации   са   2   на   брой.   Обект  на 

селекционен     контрол,    на    базата    на    сключени    договори    между    земеделски 

производители (животновъди) и одобрени развъдни организации са следните видове 

животни:   българско овчарско куче - 1 200 бр.; каракачанско куче - 600 бр. 

Ако  максималният  годишен   бюджет  се  превишава  от общия   размер  на  заявените 

средства за подпомагане, се определя коефициент на редукция, с който се коригира 

всяка отделна заявка. 


