
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/716 НА КОМИСИЯТА 

от 10 април 2017 година 

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се 

използват за информацията, която се включва в списъците на признати 

развъдни сдружения и развъдници 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

I.   Развъдни сдружения, които водят родословни книги за чистопородни 

разплодни животни 

а)   Чистопородни разплодни говеда и биволи 

Официален 

език/ 

Държава 

членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдните сдружения, признати 

от компетентните органи в съответствие с 

член 4, параграф 3, и на компетентните 

органи, които провеждат развъдни програми 

за чистопородни разплодни говеда и биволи, 

както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от 

Регламент (ЕС) 2016/1012 

Официален 

език/ 

Версия 

(дата във 

формат 

дд.мм.гггг) 

1 2 3 4 5 6 

Официален 

език/ 

Развъдно 

сдружение или 

компетентен 

орган 

Официален език/ 

Развъдни програми (1) 

Официален 

език/ 

Преустанов

яване, 

оттегляне и 

ограничени

е във 

времето 

Официален 

език/ 

Наименование 

на развъдното 

сдружение/ко

мпетентен 

орган 

Информация за 

връзка 

Дата на 

признаване на 

развъдното 

сдружение 

Официален 

език/ 

Име на 

породата, 

попадаща в 

обхвата на 

одобрената 

развъдна 

програма 

Уеб достъп до 

информация за 

развъдните 

програми (2) 

Офици

ален 

език/ 

Геогра

фска 

терито

рия на 

всяка 

одобр

ена 

развъд

на 

програ

ма 

Официа

лен 

език/ 

Дерогац

ии (3) 

Офици

ален 

език/ 

Дата на 

одобре

нието 

на 

развъд

ната 

програ

ма 

(дд.мм.

гггг) 

Официален 

език/ 

Дата на 

оттегляне 

на 

признаване

то на 

развъдното 

сдружение 

(4) 

Дата на 

преустанов

яването 

или 

оттегляне 

на 

одобрениет

о на 

развъдната 

програма (4

) 

Дата, до 

която е 

валидно 

одобрениет

о на 

развъдната 
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програма (4

) 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Черношарената 

порода в България 

гр. Добрич, пл. 

„Свобода” № 5, 

стая 408 

 +359 889 258 

006 

 

ionow@abv.bg 

www (2) 
https://poroda.eu 

Дата на 

признаване: 05.03

.2001 г. 

Черношарена 

порода говеда 

https://poroda.eu/се

лекционна-

програма/ 

Цялата 

страна 

 05.03.01/

01 

05.05.11/

51 

05.03.2011 

05.05.2021 

Наименование: 

Асоциация за 

Българското 

родопско говедо и 

Джерсея 

гр. Смолян, ул. 

„Зорница” № 3, бл. 

21, вх.В, ап.34 

 +359 889 134 

528 

 

abrgd@abv.bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 05.03

.2001 г. 

Българско родопско 

говедо 

обл. 

Благоевг

рад, 

Варна, 

Велико 

Търново, 

Враца, 

Добрич, 

Пазардж

ик, 

Кърджал

и, Ловеч, 

Пловдив, 

Стара 

Загора, 

Разград, 

Русе, 

София 

област, 

Сливен, 

Смолян, 

Хасково, 

Ямбол 

 05.03.01/

03 

05.05.11/

49 

05.03.2011 

05.05.2021 

Наименование: 

Асоциация на 

българските 

биволовъди 

гр. Шумен, ул. 

„Макашко шосе” 

+359 899 836 

321 

 

abb@gbg.bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 10.08

Българска Мурра Цялата 

страна 

 10.08.11/

65 

10.08.2021 
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.2011 г. 

Наименование: 

Асоциация на 

развъдчиците на 

Черношарената 

порода в България 

гр. Русе,  ул. 

„Одрин ” № 5 

 +359 887 261 

281 

 +359 82 834 

478 

archshpb@abv.bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 02.02

.2007 г. 

Черношарената 

порода говеда 

 

Цялата 

страна  

(равнинн

а и 

полуравн

ина част 

на 

страната) 

 02.02.07/

23 

07.03.17/

86 

02.02.2017 

07.03.2027 

Наименование: 

Национална 

асоциация за 

развъждане на 

говеда от породите 

Монбелиард и 

Симентал 

гр. Плевен, ул. 

„Васил Левски” 1 

 +359 877 388 

099 

 

 
montbeliarde.bg@g

mail.com 

www (2)www.narms

.bg 

Дата на 

признаване: 21.05

.2007 г. 

Монбелиард, 

Симентал 

http://www.narms.b

g/развъдна-

програма-симентал 

http://www.narms.b

g/развъдна-

програма-

монбелиард 

 

 

Цялата 

страна 

 21.05.07/

27 

03.08.17/

90 

21.05.2017 

03.08.2027 

Наименование: 

Развъдна 

асоциация на 

българските 

породи говеда – 

Родопско 

късорого, 

Българско 

родопско, 

Искърско” 

с. Тополово, 

обл. Пловдив 

ул. „Кокиче” 9 

 +359 898 885 

416 

 

Родопско късорого, 

Българско родопско, 

Искърско говедо 

Цялата 

страна 

 30.10.07/

28 

30.01.18/

95 

30.10.2017 

30.01.2028 
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bg_porodi07@abv.b

g 

www (2) 

Дата на 

признаване: 30.10

.2007 г. 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Кафявата порода 

гр. Севлиево, 

ул. „Стефан 

Пешев” № 87 

+359 893 371 

699 

 +359 67 535 

110         

arkp_tsochev@abv.

bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 30.10

.2007 г. 

Българско Кафяво 

говедо,Кафяво 

говедо 

Цялата 

страна 

 30.10.07/

29 

06.03.18/

97 

30.10.2017 

06.03.2028 

Наименование: 

Българска 

национална 

асоциация за 

развитие на 

биволовъдството 

гр. Шумен, ул. 

„Симеон Велики” 3 

 +359 889 808 

535 

 

tzonkapeeva@abv.

bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 13.04

.2009 г. 

Българска Мурра 

 

Цялата 

страна 

 13.04.09/

34 

13.04.2019 

Наименование: 

Българска 

национална 

организация на 

зооинженерите за 

развъждане на 

породите 

селскостопански 

животни 

гр. София, ул. 

„Бистришко шосе” 

26 

+359  898 41 55 

Черношарено говедо 

(ЧШГ), Кафяво 

говедо 

(КГ),Българско 

кафяво говедо (БКГ) 

За ЧШГ, 

КГ – 

цялата 

страна 

БКГ – 

Южна 

България 

(Благоев

град, 

Кюстенди

л, 

Перник, 

Кърджал

и, 

 13.05.08/

32 

11.06.18/

100 

13.05.2018 

11.06.2028 
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93 

 

verji@comtechsys.b

iz 

www (2) 

Дата на 

признаване: 13.05

.2008 г. 

Пловдив) 

 

 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

местни породи 

говеда 

гр. София, ул. 

„Съзнание” № 37 

+359 888 414 

390 

 

y_gorinov@abv.bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 04.02

.2011 г. 

Българско сиво 

говедо (БСГ), 

Родопско късорого 

говедо (РКГ) 

БСГ – 

обл. 

Благоевг

рад, 

Бургас, 

В. 

Търново, 

Варна, 

Кърджал

и, 

Кюстенди

л , 

Ловеч, 

Пазардж

ик, 

Перник, 

Пловдив, 

София-

област, 

Стара 

Загора, 

Хасково, 

Шумен, 

Ямбол 

РКГ – 

обл. 

Благоевг

рад, 

Кърджал

и, 

Пазардж

ик, 

Пловдив, 

Смолян, 

София, 

Стара 

Загора, 

Хасково 

 04.02.11/

46 

04.02.2021 

Наименование: 

Национална 

асоциация за 

месодайно 

говедовъдство в 

България 

гр. София, ул. 

„Лъчезар Станчев” 

№ 3, ет. 15 

+359 894 406 

765, 02 8 162 012 

 

Лимузин 

АбердинАнгус 

Херефорд 

  27.12.11/

68 

27.07.15/

81 

21.11.17/

92 

27.12.2021 

27.05.2025 

21.11.2027 
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i_lazarova@litex.bg 

www (2) 

Дата на 

признаване: 27.12

.2011 г. 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

месодайни породи 

говеда в България 

гр. Сливен,  

ул. „Самуиловско 

шосе” № 17 

+ 359 895 633 

412 

 

office@bbab.bg 

www (6)http://bbab

.bg 

Дата на 

признаване: 21.10

.2015 г. 

Абердин Ангус, 

Херефорд, Лимузин 

 

Гаскон 

 

 

 

http://bbab.bg/docu

ments/ 

 

Цялата 

страна 

 21.10.15/

82 

 

30.04.18/

99 

21.10.2025 

 

30.04.2028 

б)   Чистопородни разплодни свине 

Официален 

език/ 

Държава 

членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдните сдружения, признати от 

компетентните органи в съответствие с член 4, 

параграф 3, и на компетентните органи, които 

провеждат развъдни програми за 

чистопородни разплодни свине, както е 

посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от 

Регламент (ЕС) 2016/1012 

Официале

н език/ 

Версия 

(дата във 

формат 

дд.мм.гггг) 

1 2 3 4 5 6 

Официален 

език/ 

Развъдно 

сдружение 

или 

компетентен 

орган 

Официален език/ 

Развъдни програми (5) 

Официале

н език/ 

Преустано

вяване, 

оттегляне 

и 

ограничен

ие във 

времето 

Официален 

език/ 

Наименование 

на развъдното 

сдружение/ко

мпетентен 

орган 

Информация 

за връзка 

Дата на 

признаване на 

развъдното 

Официален език/ 

Име на породата, 

попадаща в 

обхвата на 

одобрената 

развъдна програма 

Уеб достъп до 

информация за 

развъдните 

програми (6) 

Офиц

иален 

език/ 

Геогра

фска 

терито

рия на 

всяка 

одобр

ена 

развъ

дна 

прогр

Официа

лен 

език/ 

Дерога

ции (7) 

Офици

ален 

език/ 

Дата 

на 

одобре

нието 

на 

развъд

ната 

програ

ма 

Официале

н език/ 

Дата на 

оттегляне 

на 

признаван

ето на 

развъднот

о 

сдружение

 (8) 

Дата на 
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сдружение ама (дд.мм

.гггг) 

преустанов

яването 

или 

оттегляне 

на 

одобрение

то на 

развъдната 

програма (
8) 

Дата, до 

която е 

валидно 

одобрение

то на 

развъдната 

програма (
8) 

Наименование: 

Асоциация на 

свиневъдите в 

България 

гр. 

Шумен,бул.„Симе

он Велики” 3 

 +359  

54 865 268 

 

pig_assoc@abv.bg 

www (6)http://asb.

bg 

Дата на 

признаване: 05.0

3.2001 г. 

Голяма бяла (ГБ), 

Ландрас (ЛС), 

Дунавска бяла (ДБ) 

ГБ – обл. 

Велико 

Търново, 

Видин, 

Пазардж

ик, 

Разград 

Русе, 

Силистра

, 

Търгови

ще, 

Шумен и 

Ямбол 

ЛС – 

обл. 

Видин, 

Пазардж

ик, 

Разград 

и Русе 

ДБ – 

обл. 

Стара 

Загора, 

Шумен и 

Ямбол 

 05.03.01/

16 

05.05.11/

48 

05.03.2011 

05.05.2021 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане и 

съхранение на 

Източнобалканска

та свиня 

гр. Шумен, 

бул. „Симеон 

Велики” № 3 

+359 899 11 87 

80 

 
http://www.arsis-

bg.org/ 

Източнобалканската 

свиня 

 

 

 

 

http://www.arsis-

bg.org/static/media/upl

oads/razvadna-

programa.pdf 

Обл. 

Шумен 

(общ. 

Велики 

Преслав, 

Смядово, 

Върбица) 

Бургас 

(Созопол

, Средец, 

Малко 

Търново, 

Несебър, 

Руен,Цар

ево) 

 22.06.06/

22 

26.04.16/

85 

22.06.2016 

26.04.2026 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr8-L_2017109BG.01000301-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr8-L_2017109BG.01000301-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr8-L_2017109BG.01000301-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr8-L_2017109BG.01000301-E0008
mailto:pig_assoc@abv.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr6-L_2017109BG.01000301-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr6-L_2017109BG.01000301-E0006
http://asb.bg/
http://www.arsis-bg.org/
http://www.arsis-bg.org/
http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf
http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf
http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf
http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf


Doneva_r@abv.bg 

http://www.arsis-

bg.org 

Дата на 

признаване: 22.0

6.2006 г. 

Варна 

(Долни 

чифлик, 

Дългопо

л, 

Бяла,Авр

ен) 

Наименование: 

Асоциация на 

индустриалното 

свиневъдство в 

България 

гр. София, бул. 

„Христо Ботев” 

17, офис 201 

+359 2 952 08 

52 

+359 2 952 08 

52 

aisb@abv.bg 

www  

Дата на 

признаване: 21.0

1.2008 г. 

Ландрас, Йоркшир 

 

Цялата 

страна  

(обл. 

Русе, 

Шумен, 

Варна, 

Бургас, 

Ст. 

Загора, 

Плевен, 

Добрич) 

 21.01.08/

30 

06.03.18/

98 

21.01.2018 

06.03.2028 

Наименование: 

Организация на 

развъдчиците на 

специализираните 

породи свине в 

България 

гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15, ет. 1, ап. 4 

+359  887 568 

633, +359 889 

712 289 

+359 86 882 

225 

ORSPSB@mail.bg 

www  

Дата на 

признаване:  

Дунавска бяла, 

Английска Голяма 

бяла, Ландрас 

 

 

 

Голяма бяла 

 

-  19.03.07/

25 

19.03.2017 

изтекло 

 

 

 

04.01.2018 г. 

отказ 

в)   Чистопородни разплодни овце 

Официален 

език/ 

Държава 

членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдните сдружения, признати от 

компетентните органи в съответствие с член 4, 

параграф 3, и на компетентните органи, които 

провеждат развъдни програми за чистопородни 

разплодни овце, както е посочено в член 7, 

параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012 

Официал

ен език/ 

Версия 

(дата във 

формат 

дд.мм.гггг

) 

1 2 3 4 5 6 

Официален 

език/ 

Развъдно 

Официален език/ 

Развъдни програми (9) 

Официал

ен език/ 

Преустан

mailto:Doneva_r@abv.bg
http://www.arsis-bg.org/
http://www.arsis-bg.org/
mailto:aisb@abv.bg
mailto:ORSPSB@mail.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr9-L_2017109BG.01000301-E0009


сдружение 

или 

компетентен 

орган 

овяване, 

оттегляне 

и 

ограниче

ние във 

времето 

Официален 

език/ 

Наименовани

е на 

развъдното 

сдружение/ко

мпетентен 

орган 

Информация 

за връзка 

Дата на 

признаване 

на развъдното 

сдружение 

Официален език/ 

Име на породата, 

попадаща в 

обхвата на 

одобрената 

развъдна 

програма 

Уеб достъп до 

информация за 

развъдните 

програми (10) 

Официале

н език/ 

Географск

а 

територия 

на всяка 

одобрена 

развъдна 

програма 

Офици

ален 

език/ 

Дерога

ции (11

) 

Офиц

иален 

език/ 

Дата 

на 

одобр

ениет

о на 

развъ

дната 

прогр

ама 

(дд.м

м.гггг

) 

Официал

ен език/ 

Дата на 

оттегляне 

на 

признава

нето на 

развъдно

то 

сдружени

е (12) 

Дата на 

преустан

овяванет

о или 

оттегляне 

на 

одобрени

ето на 

развъдна

та 

програма 

(12) 

Дата, до 

която е 

валидно 

одобрени

ето на 

развъдна

та 

програма 

(12) 

Наименование: 

Развъдна 

асоциация на 

местни породи 

овце 

гр. Карлово, 

ул. „Граф 

Игнатиев 7А” 

 +359 887 782 

594, +359 335 

956 53 

 +359 33 595 

653 

rampolsh@mail.bg 

www (10) 

Дата на 

признаване: 27.0

6.2011 г. 

Дъбенска овца, 

Каракачанска овца, 

Медночервена 

шуменска 

Цялата 

страна 

 27.06.11

/59 

27.06.2021 

Наименование: 

Организация на 

Каракачанска овца, 

Медночервена 

Каракачанск

а – обл. 
 04.01.08

/31 

04.01.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr11-L_2017109BG.01000301-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr11-L_2017109BG.01000301-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr12-L_2017109BG.01000301-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr12-L_2017109BG.01000301-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr12-L_2017109BG.01000301-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr12-L_2017109BG.01000301-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr12-L_2017109BG.01000301-E0012
mailto:rampolsh@mail.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010


Развъдчиците на 

Автохтонните 

Породи Овце в 

България  

 гр. Калофер, 

ул. „Илия Дечев” 

№ 10 

+359  

887 616 125 

 

snc_orapob_kalof

er@abv.bg 

www (10) 

Дата на 

признаване: 04.0

1.2008 г. 

шуменска, Реплянска, 

Дъбенска 

 

 

Среднородопска, 

Сакарска, 

Средностаропланинска 

 

 

Благоевград, 

Бургас, В. 

Търново, 

Пловдив, 

Сливен, 

София, Ст. 

Загора; 

Медночервен

а Шуменска - 

обл. 

Благоевград, 

Бургас, В. 

Търново, 

Варна, 

Добрич, 

Кюстендил, 

Сливен, 

Смолян, 

Търговище, 

Шумен, 

Ямбол; 

Реплянска – 

обл. Видин, 

Враца, 

Ловеч, 

Монтана, 

Сливен, 

София; 

Дъбенска – 

обл. 

Благоевград, 

Бургас, 

Враца, 

Монтана, 

Пазарджик, 

Пловдив, 

Сливен, 

Смолян, 

София; 

Среднородоп

ска – обл. 

Смолян; 

Сакарска – 

обл. 

Пазарджик, 

Смолян, Ст. 

Загора, 

Хасково; 

Средностаро

планинска - 

обл. Варна, 

Пловдив 

25.01.18

/94 

 

 

17.12.09

/38 

25.01.2028 

 

 

17.12.2019 

 

Наименование: 

Организация за 

развъждане на 

цигайски и месни 

породи овце в 

Република 

Старопланински 

цигай, 

Средностаропланинска

, 

Копривщенска,Тетевен

ска 

Старопланин

ски цигай – в 

предпланинс

ките и 

планинските 

райони на 

 29.08.11

/67 

29.08.2021 

mailto:snc_orapob_kalofer@abv.bg
mailto:snc_orapob_kalofer@abv.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010


България 

гр. Троян,ул. 

„Захари Стоянов” 

№ 7 

+359 884 354 

888 

 

orcmpo_troyan@

mail.bg 

www (10) 

Дата на 

признаване: 29.0

8.2011 г. 

почти цялата 

страна (обл. 

Пловдив, 

Сливен, 

Търговище, 

Благоевград, 

Кърджали, 

Смолян, 

Ловеч, 

София, 

Габрово, 

Велико 

Търново); 

Средностаро

планинска 

порода - 

Северни и 

южни 

склонове на 

Средна 

Стара 

планина, 

обл. Ловеч, 

Габрово, 

Велико 

Търново, 

Пловдив; 

Копривщенск

а порода – в 

района на гр. 

Копривщица, 

Пирдоп, 

Панагюрище, 

Златица и 

Клисура; 

Тетевенска 

порода – в 

района 

Тетевен, обл. 

Ловеч и 

съседните 

селища от 

Софийска и 

Габровска 

област; 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Българска 

млечна порода 

овце 

 гр. София, ул. 

„Илинден”, бл. 

26Б, вх. Б, ап. 36 

+359 2 929 59 

36 

 

arbmpo@mail.bg 

www (10) 

Българска млечна 

порода овце 

Обл. 

Монтана, 

Плевен, 

Велико 

Търново, 

Силистра, 

Бургас, 

Стара 

Загора, 

Пазарджик, 

София-

област, 

Перник, 

Кюстендил, 

Благоевград 

 05.03.01

/07 

27.06.11

/58 

05.03.2011 

27.06.2021 

mailto:orcmpo_troyan@mail.bg
mailto:orcmpo_troyan@mail.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010
mailto:arbmpo@mail.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010


Дата на 

признаване: 05.0

3.2001 г. 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Плевенска 

черноглава овца 

 гр. Плевен, 

ул. „В.Левски” № 

1, ет. 12, ст. 1201 

+359 886 15 

65 95; +359 64 

802 150 

 

offise_apcho@abv

.bg 

www (10) 

Дата на 

признаване: 05.0

3.2001 г. 

Плевенска черноглава 

овца 

Цялата 

равнинна 

част на 

страната и 

пред 

Балканските 

райони (до 

550 м. 

надморска 

височина) 

 05.03.01

/08 

27.06.11

/61 

05.03.2011 

27.06.2021 

Наименование: 

Сдружения за 

отглеждане и 

развъждане на 

маришките овце 

 гр. Пловдив, 

бул. „6-ти 

септември” 4, ап. 

4, п.к. 2 

+359 888 772 22

4 

 

doytcho.dimov@g

mail.com 

www (14) 
http://www.dorm

o.org 

Дата на 

признаване: 05.0

3.2001 г. 

Бяла маришка овца, 

Вакла маришка овца  

 

http://www.dormo.org/

cache/files/111.pdf 

http://www.dormo.org/

cache/files/110.pdf 

 

Бяла 

маришка - 

Южна 

България 

(обл. 

Пловдив, 

Пазарджик, 

Ямбол, 

Благоевград,  

Кърджали, 

Кюстендил, 

Стара 

Загора, 

Бургас, 

Хасково) 

 

Вакла 

маришка - 

цялата 

страна (обл. 

Пловдив, 

Пазарджик, 

Стара 

Загора, 

Хасково, 

Кърджали, 

Ямбол, 

Сливен, 

Бургас, 

Варна, 

Благоевград, 

Смолян, 

Враца) 

 

 

 05.03.01

/11 

17.06.11

/55 

05.03.2011 

17.06.2021 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Старозагорска овца В полските 

части на 

цялата 

 05.03.01

/9 

05.03.2011 

02.08.2021 

mailto:offise_apcho@abv.bg
mailto:offise_apcho@abv.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr10-L_2017109BG.01000301-E0010
mailto:doytcho.dimov@gmail.com
mailto:doytcho.dimov@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
http://www.dormo.org/
http://www.dormo.org/
http://www.dormo.org/cache/files/111.pdf
http://www.dormo.org/cache/files/111.pdf
http://www.dormo.org/cache/files/110.pdf
http://www.dormo.org/cache/files/110.pdf


Старозагорска 

порода овце в 

България 

 гр.Стара 

Загора, 

Земеделски 

институт 

+359 888 805 86

0 

 

gopo@abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 05.0

3.2001 г. 

страна 

(обл. 

Старозагорск

а, Софийска, 

Хасковска) 

02.08.11

/63 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

тънкорунни овце 

в България 

 гр. Шумен, 

ул. „Деде Агач” 

№ 8, вх. 3, ап. 71 

+359 54 

860 850, +359 

897 462 294 

 

artob@abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 29.0

6.2001 г. 

Тракийска тънкорунна 

порода, Карнобатска 

порода, 

Североизточно 

българска порода 

Тракийска 

тънкорунна – 

общ. Стара 

Загора 

(Кавказка, 

Асканийска - 

общ. Шумен) 

Карнобатска 

тънкорунна – 

общ. 

Карнобат; 

Североизточ

но българска 

– общ. 

Търговище, 

Преслав, 

Ген. Тошево, 

Добрич, 

Тервел, 

Каварна, 

Шабла; 

 

 29.06.01

/17 

27.06.11

/60 

29.06.2011 

27.06.2021 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

породата Ил дьо 

Франс в България 

 гр. Ст. 

Загора, 

Тракийски 

университет, 

Студентски град 

+359 899 171 

603 

 

achkakanova@abv

.bg 

Ил дьо Франс 

 

  31.03.06

/21 

29.03.16

/83 

31.03.2016 

29.03.2026 

mailto:gopo@abv.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
mailto:artob@abv.bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
mailto:achkakanova@abv.bg
mailto:achkakanova@abv.bg


www (14) 

Дата на 

признаване: 31.0

3.2006 г. 

Наименование: 

Национална 

асоциация за 

развъждане на 

млечни овце в 

България 

 гр. Велико 

Търново, ул. 

„Никола 

Габровски” № 

25А 

+359 

62 622 336 

+359 

62 622 336 

narspbm@abv.bg 

www (14)http://w

ww.narspbm.eu 

Дата на 

признаване: 17.0

4.2007 г. 

Синтетична популация 

Българска млечна 

 

 

Асаф 

 

 

Аваси 

 

Цялата 

страна 

 17.04.07

/26 

14.07.17

/89 

 

 

19.04.16

/84 

 

17.04.2017 

14.07.2027 

 

 

19.04.2026 

 

 

31.10.2018 

г. отказ 

Наименование: 

Развъдна 

асоциация на 

аборигенни 

породи овце от 

Западна 

България 

 с. Рашково, 

общ. Ботевград,  

обл. Софийска, 

ул. „Лъката № 13 

+359 897 653 

041 

 

andreakolev@abv.

bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 16.0

4.2010 г. 

Западностаропланинск

а, Софийска 

(Елинпелинска), 

Брезнишка 

 

 

 

 

Златушка 

полутънкорунна овца 

 

Западностар

опланинска – 

в цялата 

страна (обл.  

Враца, 

Ловеч, 

София, 

Благоевград) 

Софийска 

(Елинпелинс

ка) – в 

цялата 

страна; 

Брезнишка - 

в цялата 

страна, (обл. 

Перник, 

Кюстендил, 

Благоевград) 

 16.04.10

/41 

16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

21.08.2017 

г. отказ 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Среднородопска, 

Каракачанска, 

Родопски Цигай 

овце и 

Каракачански 

Среднородопска, 

Каракачанска, 

Родопски Цигай 

Среднородоп

ска порода – 

Западни, 

Средни и 

Източни 

Родопи (обл. 

Смолян,  обл. 

 30.06.10

/42 

30.06.2020 
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кон 

 гр. Смолян, 

ул. „Невястата” 

№ 35, п.к. 20 

+359 301 

63 501, +359 888 

768 794 

 

asociacia_rodopi@

abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 30.0

6.2010 г. 

Кърджали); 

Каракачанск

а порода – 

обл. Смолян, 

София, 

Ловеч; 

Родопски 

Цигай – обл. 

Смолян, 

Кърджали, 

Благоевград 

Наименование: 

Развъдна 

асоциация на 

фермерите, 

отглеждащи 

синтетична 

популация 

Българска 

млечна и 

Черноглава 

плевенска овца 

 Велико 

Търново 

 

 

 

www (14) 

Дата на 

признаване:  

Българска млечна 

овца, Черноглава 

плевенска овца 

-  30.06.10

/44 

преустанове

на дейност 

Наименование: 

Българска 

национална 

организация на 

зооинженерите 

за развъждане на 

породите 

селскостопански 

животни 

гр. София 

 

 

 

www (2) 

Дата на 

признаване:  

Черноглава плевенска 

овца, Синтетична 

популация българска 

млечна 

-  13.05.08

/32 

13.05.2018 

изтекло 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Синтетична популация 

Българска млечна 
Северна 

България и 

 
05.05.11

/53 

05.05.2021 
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млечни породи 

овце 

 гр. Русе,  ул. 

„Александър 

Хаджирусет” № 

10, вх. 1, ет. 2, 

ап. 4 

+359  

888 548 696 

 

armpo@abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 05.0

5.2011 г. 

порода овце обл. Стара 

Загора, 

Хасково, 

Кърджали 

Наименование: 

Развъдна 

организация 

Мутон Шароле 

България 

гр.Кърджали, 

ул. „Тина 

Киркова“ № 17 

 + 

359 888 884 844; 

+359 893 568 

665  

 

vasilev@economis

t-bg.com 

info@akademiabg.

com 

www (14) 

Дата на 

признаване: 23.0

4.2012 г. 

Мутон Шароле 
  

23.04.12

/70 

23.04.2022 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

породата Лакон в 

България 

 Гр. Пловдив, 

ул. „Сливница” 6, 

офис 12  

+359  878 017 

031 

 

lacaune@mail.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 4.02

.2015 г. 

Лакон 
Цялата 

страна 

 
4.02.15/

76 

4.02.2025 
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Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Брезнишка овца 

 с. Пожарево, 

обл. София,  

ул. „Промишлена 

№ 24” 

+359 878 467 

026 

 

krasi_krastanova

@abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 17.0

3.2015 г. 

Брезнишка овца 
  

17.03.15

/78 

17.03.2025 

Наименование: 

СНЦ Сдружение 

за развъждане и 

отглеждане на 

млечни овце 

 с. Пирне, 

общ. Айтос, обл. 

Бургас 

+359 887 

422 566 

 

snc_sromo@abv.b

g 

www (14) 

Дата на 

признаване: 06.0

4.2015 г. 

Синтетична популация 

Българска млечна 

овца 

 

 

 

 

Аваси 

Цялата 

страна (обл. 

Бургас, 

Ямбол, 

Сливен, 

Хасково, 

Пловдив, 

Кърджали, 

Ст. Загора, 

Перник, 

Шумен и 

Варна) 

 

 
06.04.15

/79 

06.04.2025 

 

 

 

 

31.10.2018 

г. отказ 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

Котленска порода 

овце 

 Гр. Котел, ул. 

„Браилски бунт“ 

№ 20 

+359 885 284 

481 

 

ico_karadjov@abv

.bg 

Www 

Дата на 

признаване: 11.0

8.2017 г. 

Котленска овца В Котленския 

Балкан (на 

територията 

на общ. 

Сливен, 

Търговище и 

Котел); 

района на 

Сакар 

планина 

(обл. 

Хасково) и в 

района на 

общ. Трявна 

 
11.08.17

/91 

11.08.2027 
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Наименование: 

Асоциация на 

овцевъдите в 

България - 

Балкан 

 Гр. София, 

п.к. 1000, ул. 

„Граф Игнатиев“ 

№ 9 

+359 888 

513 870 

 

adelin.atanasov@

gmail.com 

www (14) 

Дата на 

признаване: 26.0

2.2018 г. 

Местна карнобатска 

овца 
-  

26.02.18

/96 

26.02.2028 

г)   Чистопородни разплодни кози 

Официален 

език/ 

Държава членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдните сдружения, 

признати от компетентните органи в 

съответствие с член 4, параграф 3, и на 

компетентните органи, които провеждат 

развъдни програми за чистопородни 

разплодни кози, както е посочено в член 7, 

параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 

2016/1012 

Официален 

език/ 

Версия 

(дата във 

формат 

дд.мм.гггг) 

1 2 3 4 5 6 

Официален 

език/ 

Развъдно 

сдружение или 

компетентен 

орган 

Официален език/ 

Развъдни програми (13) 

Официален 

език/ 

Преустановя

ване, 

оттегляне и 

ограничение 

във времето 

Официален 

език/ 

Наименование 

на развъдното 

сдружение/ком

петентен орган 

Информация за 

връзка 

Дата на 

признаване на 

развъдното 

сдружение 

Официален 

език/ 

Име на 

породата, 

попадаща в 

обхвата на 

одобрената 

развъдна 

програма 

Уеб достъп 

до 

информаци

я за 

развъдните 

програми (
14) 

Офици

ален 

език/ 

Геогра

фска 

терито

рия на 

всяка 

одобре

на 

развъд

на 

програ

ма 

Официал

ен език/ 

Дерогаци

и (15) 

Официа

лен 

език/ 

Дата на 

одобрен

ието на 

развъдн

ата 

програм

а 

(дд.мм.г

ггг) 

Официален 

език/ 

Дата на 

оттегляне на 

признаванет

о на 

развъдното 

сдружение (
16) 

Дата на 

преустановя

ването или 

оттегляне на 

одобрението 

на 

развъдната 

програма (16

) 

Дата, до 
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mailto:adelin.atanasov@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr13-L_2017109BG.01000301-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr14-L_2017109BG.01000301-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr15-L_2017109BG.01000301-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr16-L_2017109BG.01000301-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr16-L_2017109BG.01000301-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr16-L_2017109BG.01000301-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr16-L_2017109BG.01000301-E0016


която е 

валидно 

одобрението 

на 

развъдната 

програма (16

) 

Наименование: 

Асоциация за 

развъждане на 

млечни породи кози 

 гр. Русе   

ул. „Рига” № 2, Бл. 

„Ния”, вх. А, ет. 1 

+359 888 627 911 

 

BDGA@abv.bg; 

office@armpk.com 

www (14)www.armpk.

com 

Дата на 

признаване: 05.03.2

001 г. 

Българска 

бяла млечна 

порода кози 

http://armpk.c

om/rp-

balgarska-

byala-

mletchna/ 

 

 

 

 

Алпийска коза 

 

Цялата 

страна 

 05.03.01/1

2 

02.08.11/6

4 

05.03.2011 

02.08.2021 

 

 

 

 

16.05.2018 г. 

отказ 

Наименование: 

Асоциация за 

автохтонни породи 

кози в България” 

 гр. Перник,  кв. 

„Твърди ливади”, 

бл. 51, вх. Б, ап. 90 

+359 888 788 121, 

+359 885 858 300 

 

aagbbg@gmail.com 

www (14) 

Дата на 

признаване: 27.12.2

010 г. 

Калоферска 

дългокосместа 

коза,  

 

Българска 

виторога 

дългокосместа 

коза 

Цялата 

страна 

 27.12.10/4

5 

 

31.01.14/7

5 

27.12.2020 

 

31.01.2024 

Наименование: 

Асоциация за 

опазване и 

развъждане на 

местна 

дългокосместа коза 

 гр. София ,  ж. к. 

„Дианабад”, бл. 17, 

ап. 16 

+359 889 363 938 

 

animal@hotmail.com 

www (14) 

Калоферска 

дългокосместа 

коза, Местна 

дългокосместа 

коза – 

Малашевски 

тип 

  
10.12.13/7

4 

10.12.2023 
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Дата на 

признаване: 10.12.2

013 г. 

Наименование: 

Асоциация за 

защита на редки 

автохтонни породи - 

Калоферска 

дългокосместа коза 

 гр. Калофер, ул. 

„Рада Войвода 10” 

+359 887 662 139, 

+359 885 208 403 

 

T_dikliev@abv.bg 

www (14) 

Дата на 

признаване: 13.03.2

015 г. 

Калоферска 

дългокосместа 

коза 

Обл. 

Пловдив 

(главно в 

района на 

гр. 

Калофер) 

 
13.03.15/7

7 

13.03.2025 

д)   Чистопородни разплодни еднокопитни животни 

Официален 

език/ 

Държава 

членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдните сдружения, признати от 

компетентните органи в съответствие с член 4, 

параграф 3, и на компетентните органи, които 

провеждат развъдни програми за чистопородни 

разплодни еднокопитни животни, както е посочено 

в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 

2016/1012 

Официал

ен език/ 

Версия 

(дата 

във 

формат 

дд.мм.ггг

г) 

1 2 3 4 5 6 7 

Официален 

език/ 

Развъдно 

сдружение 

или 

компетенте

н орган 

Официален език/ 

Развъдни програми (17) 

Официал

ен език/ 

Преустан

овяване, 

оттеглян

е и 

ограниче

ние във 

времето 

Официален 

език/ 

Наименован

ие на 

развъдното 

сдружение/

компетенте

н орган 

Информаци

я за връзка 

Дата на 

признаване 

на 

развъдното 

сдружение 

Официален 

език/ 

Име на 

породата, 

попадаща в 

обхвата на 

одобрената 

развъдна 

програма 

Уеб достъп 

до 

информация 

за 

развъдните 

програми (18) 

Офи

циал

ен 

език

/ 

Геог

рафс

ка 

терит

ория 

на 

всяк

а 

одоб

рена 

разв

ъдна 

Офици

ален 

език/ 

Дерога

ции (19

) 

Офиц

иален 

език/ 

Дата 

на 

одобр

ениет

о на 

развъ

дната 

прогр

ама 

(дд.м

м.гггг

) 

Официален 

език/ 

Родословна 

книга на 

произхода 

на 

породата (20

) 

Наименован

ие на 

развъдното 

сдружение/

компетенте

н орган 

Информаци

я за връзка 

Официал

ен език/ 

Дата на 

оттеглян

е на 

признава

нето на 

развъдно

то 

сдружен

ие (21) 

Дата на 

преустан

овяванет

о или 

оттеглян
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прог

рама 

е на 

одобрен

ието на 

развъдна

та 

програма

 (21) 

Дата, до 

която е 

валидно 

одобрен

ието на 

развъдна

та 

програма

 (21) 

Наименование: 

Асоциация за 

Развъждане на 

Местни-

Автохтонни 

Породи в 

България 

 гр. 

Карлово, ул. 

„Граф Игнатиев 

7А” 

+359 

887 782 594 

+359 33 595 65

3 

abib@mail.bg 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

Дата на 

признаване: 12

.02.2010 г. 

Каракачански 

кон 

 

Цялата 

страна 

 
12.02.1

0/39 

 

Наименование 

Асоциация за 

Развъждане на 

Местни-

Автохтонни 

Породи в 

България 

 

 

 

 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

12.02.2020 

 

Наименование: 

Асоциация 

„Източнобълга

рски кон” 

 гр. Шумен, 

квартал Макак, 

Държавно 

предприятие 

„Кабиюк” 

+359 878 

610 038 

 

iliana_sabeva@

abv.bg 

www (18)www.e

astbul.com 

Източнобългарс

ки кон 

http://eastbul.co

m/bg/razvadna-

programa 

 

Цялата 

страна 

 05.03.1

0/40 

Наименование 

Асоциация 

„Източнобълга

рски кон” 

 

 

 

 

 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

05.03.2020 
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UELN (18)  (22) - 

100 0004   

Дата на 

признаване: 05

.03.2010 г. 

Наименование: 

Асоциация на 

коневъдите в 

България 

 гр. София, 

район 

„Лозенец”,  ул. 

„Банат” № 10, 

ет. 1 

+359 888 228 4

21 

 

nak.org@gmail.

com 

www (18)http://

www.nak.bg 

UELN (18)  (22) -

100 001 (13 

КК, 40 БТ, 33 

ТБГ, 09 БР, 01 

ЧА, 02 ЧАР, 03 

ША, 10 ХА, 06 

ДП)  

Дата на 

признаване: 30

.06.2010 г. 

Каракачански 

кон (КК) 

Български 

тежковозен кон 

(БТ) 

Чистокръвна 

английска 

порода (ЧА) 

Дунавска 

порода (ДП) 

Хафлингер (ХА) 

Български 

рисист кон (БР) 

Чистокръвна 

арабска порода 

(ЧАР) 

Тракенер БГ 

(ТБГ) 

Шагия (ША) 

Цялата 

страна 

 30.06.1

0/43 

05.05.1

1/50 

05.05.1

1/52 

17.06.1

1/56 

17.06.1

1/57 

19.01.1

2/69 

30.05.1

2/72 

30.05.1

2/73 

08.07.1

5/80 

Наименование 

Асоциация на 

коневъдите в 

България 

 

 

 

 

 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

30.06.2020 

05.05.2021 

05.05.2021 

17.06.2021 

17.06.2021 

19.01.2022 

30.05.2022 

30.05.2022 

08.07.2025 

Наименование: 

Асоциация 

български 

спортен кон 

 гр. София, 

район 

„Средец”, бул. 

„Васил Левски” 

№ 75 

+359 878 

880 951 

 

barzevg@gmail.

com 

www (18) 

UELN (18)  (22) -

100 600 

Дата на 

признаване: 04

.02.2011 г. 

Български 

спортен кон 

Цялата 

страна 

 04.02.1

1/47 

Наименование 

Асоциация 

български 

спортен кон 

 

 

 

 

 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

04.02.2021 

Наименование: 

Асоциация за 
Плевенски кон Цялата 

страна 

 10.08.1

1/66 

Наименование 

Асоциация за 

10.08.2021 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0716&qid=1516193633656&from=BG#ntr18-L_2017109BG.01000301-E0018
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възстановяван

е и развитие 

на породите 

Плевенски кон 

и Гидран 

 гр. София, 

ж.к. „Люлин”, 

бл. 122, вх. Б, 

ет. 7, ап. 80  

+359 989 603 

922 

 

stdimitrov@abv

.bg 

www (18) 

UELN (18)  (22) -

100 001 

Дата на 

признаване: 10

.08.2011 г. 

възстановяван

е и развитие 

на породите 

Плевенски кон 

и Гидран 

 

 

 

 

www (18) 

UELN (18)  (22) - 

II.   Развъдници, водещи развъдни регистри за хибридни разплодни свине 

Официален 

език/ 

Държава 

членка 

(име) 

Официален език/ 

Списък на развъдниците, провеждащи 

развъдни програми за хибридни разплодни 

свине (23), както е посочено в член 7, параграф 

1 от Регламент (ЕС) 2016/1012, признати от 

компетентните органи в съответствие с член 4, 

параграф 3 

Официален 

език/ 

Версия 

(дата във 

формат 

дд.мм.гггг) 

1 2 3 4 

5 

6 7 

Официален 

език/ 

Развъдник 

Официален език/ Развъдна програма (24) Официален 

език/ 

Преустанов

яване, 

оттегляне и 

ограничени

е във 

времето 

Официален 

език/ 

Наименован

ие на 

развъдника 

Информация 

за връзка 

Дата на 

признаване 

на 

развъдника 

Официален език/ 

Наименование на 

породата(ите), 

линията(ите) или 

кръстоската(ите), 

включени в обхвата 

на одобрената 

развъдна 

програма(и) 

Уеб достъп до 

информация за 

развъдните 

програми (25) 

Официа

лен 

език/ 

Географ

ската 

територ

ия на 

всяка 

провеж

дана 

развъдн

а 

програм

а 

Официален 

език/ 

Дата на 

одобрението 

на 

развъдната 

програма (дд.

мм.гггг) 

Официален 

език/ 

Дата на 

оттегляне 

на 

признаване

то на 

развъдника 

(26) 

Дата на 

преустановя

ването или 

оттегляне 

на 

одобрениет

о на 

Наименов

ание на 

Наимено

вание на 

mailto:stdimitrov@abv.bg
mailto:stdimitrov@abv.bg
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породата 

или 

чистопор

одната 

линия 

кръстоск

ата 

развъдната 

програма (2

6) 

Дата, до 

която е 

валидно 

одобрениет

о на 

развъдната 

програма (2

6) 

Наименование: 

Асоциация на 

свиневъдите в 

България 

 гр. Шумен, 

бул. „Симеон 

Велики” 3 

+359  

54 865 268 

 

pig_assoc@abv.

bg 

www (25)http://a

sb.bg 

Дата на 

признаване: 05.

03.2001 г. 

Синтетична 

линия Ямбол 

– 07 

 

кръстоски 

от  

Голяма 

бяла и 

Ландрас 

Обл. 

Бургас,  

Варна, 

Велико 

Търново, 

Видин, 

Габрово, 

Пазарджик

, Разград, 

Русе, 

Силистра, 

Стара 

Загора, 

София 

област, 

Търговище, 

Шумен, 

Ямбол. 

05.03.01/16 

05.05.11/48 

05.03.2011 

05.05.2021 

Наименование: 

Асоциация на 

индустриалното 

свиневъдство в 

България 

 гр. София, 

бул. „Христо 

Ботев” 17, офис 

201 

+359 2 952 

08 52 

+359 2 952 08 

52 

aisb@abv.bg 

www (25) 

Дата на 

признаване: 21.

01.2008 г. 

 
кръстоски 

от 

Д.Йоркшир 

и Д.Ландрас 

 

Цялата 

страна 

(обл. Русе, 

Шумен, 

Варна, 

Бургас, Ст. 

Загора, 

Плевен, 

Добрич) 

21.01.08/30 

06.03.18/98 

21.01.2018 

06.03.2028 

Наименование: 

Организация на 

развъдчиците 

на 

специализирани

те породи свине 

в България 

Синтетична 

линия 

шунков тип 

Силистра 

 

 

 

 

 

 

кръстоски 

(Голяма 

- 

 

 

 

 

19.03.07/25 19.03.2017 

изтекло 

 

 

 

04.01.2018 г. 
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гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15, ет. 1, ап. 4 

+359  887 

568 633, +359 

889 712 289 

+359 86 

882 225 

 

wwwORSPSB@m

ail.bg 

Дата на 

признаване:  

бяла х 

Ландрас); 

хибридни 

родители 

[(Тай зуму х 

Ландрас) х 

Голяма 

бяла)]- 

- 
отказ 

 

(1)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдното сдружение. 

(2)  Ако има. 

(3)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации: 

„1“ създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„2“ възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„3“ вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен 

раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към 

Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„4“ за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в 

член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012. 

(4)  Въвежда се, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 

(5)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдното сдружение. 

(6)  Ако има. 

(7)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации: 

„1“ създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„2“ възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„3“ вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен 

раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към 

Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„4“ за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в 

член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012. 

(8)  Въведете, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

mailto:ORSPSB@mail.bg
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„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 

(9)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдното сдружение. 

(10)  Ако има. 

(11)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации: 

„1“ създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„2“ възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„3“ вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен 

раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към 

Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„4“ за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в 

член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012. 

(12)  Въведете, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 

(13)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдното сдружение. 

(14)  Ако има. 

(15)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации: 

„1“ създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„2“ възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„3“ вписване в главния раздел на потомството на животни, записани в допълнителен 

раздел на родословната книга (част 1, глава III, точка 2 от приложение II към 

Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„4“ за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в 

член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012. 

(16)  Въведете, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 

(17)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдното сдружение. 

(18)  Ако има. 

(19)  Посочете, ако е приложимо, една от следните дерогации: 

„1“ създаване на нова порода (член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„2“ възстановяване на порода (член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„3“ за развъдна програма, провеждана за застрашена порода съгласно определението в 

член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012; 

„4“ забрана или ограничаване на събирането на семенна течност за изкуствено 

осеменяване и/или на събирането на овоцити с цел производство на ембриони или 

на събирането на ембриони за трансфер на ембриони (член 21, параграф 2 от 
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Регламент (ЕС) 2016/1012). 

(20)  Предоставя се информация, ако има родословна книга, която се води от развъдно 

сдружение/компетентен орган, различен от развъдното сдружение/компетентния орган 

в колона 1. 

(21)  Въведете, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдно сдружение (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 

(22)  Въведете съответните 3-цифрен код на държавата и 3-цифрен код на базата 

данни. 

(23)  Както е определено в член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2016/1012. 

(24)  Ако има. 

(25)  Всеки отделен ред от таблицата следва да бъде попълнен за всяка развъдна 

програма, провеждана от развъдник. 

(26)  Въведете, ако е приложимо, следната информация: 

„А дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на признаването на развъдника (член 7, параграф 

4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Б дд.мм.гггг“ за датата на преустановяване на одобрението на развъдната програма 

(член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„В дд.мм.гггг“ за датата на оттегляне на одобрението на развъдната програма (член 7, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012); 

„Г дд.мм.гггг“ за датата, до която е валидно одобрението на развъдната програма. 
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