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ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание на Съвет по животновъдство, 

проведено на 23.04.2019 г., 14:00 часа, зала „Голям колегиум“, МЗХГ 

 

На 23 април 2019 г. от 14:00 часа в Голям колегиум, МЗХГ под ръководството на 

министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се проведе заседание на 

Съвета по животновъдство. 

От страна на МЗХГ присъстваха: Д. Ненова – директор, ДДПР; д-р Л. Пастухова-

Джупарова – директор, ДПАВ; Сн. Благоева – директор, ДДПИЗП; Цв. Стайкова – 

директор, ДРСР и др. 

От страна на ДФЗ: П. Славчева - зам. изпълнителен директор. 

От страна на БАБХ: д-р Г. Чобанов; д-р Димитър Тончев. 

По заместване: А. Седефчев (ААПКБ); И. Чалъков (СЖБ), Ц. Цанев (АЗПБ),Г. Иванов 

(НСГБ); Л. Свиленов (НАМ). 

Други присъстващи: Бранимир Боянов, Любомир Коюнджийски, Бойко Стоянов, 

Момчил Тасков, Тодор Георгиев, Михаил Тачев, Христо Даков и др. 

Заседанието беше открито от министър Румен Порожанов, който представи дневният 

ред и даде думата на присъстващите за предложения по т. 4 „Разни“. За дискусия бяха 

предложени въпросите свързани депозираната декларация от браншови организации в 

животновъдството (Б. Синопов); темата за животните под селекционен контрол и 

вписването на новородените в системата, като безпородни (А. Йонов); пазара на агнета и 

неясната маркировка на вносните животни (С. Караколев). 

Доц. Я. Иванов уведоми присъстващите, че Европейската комисия е одобрила 

нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на 

съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 

новородени животни с мляко“. Схемата ще се прилага до 31.12.2020 г. Бюджетът е в 

размер 2 млн. лева с максимален интензитет до 50% от приемливите разходи за един 

инвестиционен проект, но не повече от 25 000 лева. 

 

По т. 1.1.Изпълнението на Национална програма за профилактика, надзор, 

контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, финансирана 

чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на 

земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната 

профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по 

животните“ през 2018 г. 

Презентация бе изнесена от Р. Ранкова, ДПАВ. За изпълнение на Националната 

програма се отпуска държавна помощ за подпомагане на земеделските стопани за 

покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране 

здравето на животните и недопускане на заразни болести. Извършени са проверки от 
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екипи, с участие на представители от ДПАВ, ДЖ, Инспектората и ОДБХ. Целта е да се 

проследи как се извършва официалния контрол и как се изразходват средствата по 

помощта. Проверени са две области – Пловдив и Софийска (по 6 общини). Основните 

направени изводи са: не се осигурява ветеринарномедицинско обслужване на животните 

и не се подписва договор с РВЛ; не се уведомява РВЛ за новородени или закупени 

животни, или за предстоящото им клане; не се извършва задължителна идентификация 

при животните, както и установяване на животни с паднали ушни марки; 

нерегламентирани движения на животни от животновъдни обекти и незавършени 

движения. 

 

т.1.2.Идентификацията на едрите преживни животни и пчелните семейства 

в областите Кърджали, Плевен, Велико Търново и Благоевград. 

Презентация бе изнесена от Д. Динчева, ДЖ. Със заповед на министъра са извършени 

проверките през месец февруари и март, като участие са взели експерти от ДЖ, ДПАВ, 

ОДБХ, ОДЗ. В периода са проверени 4 области - Кърджали, Велико Търново, Плевен и 

Благоевград. Проверени обекти с ЕПЖ - 133 ферми, една ферма за ДПЖ и 43 пчелина. 

Основните изводи са: разлика между установен бр. животни при физическата проверка в 

животновъдните обекти и справка от ВетИС ( 21% за ЕПЖ, 41% за пчелни семейства); 

неидентифицирани животни под съмнителен здравен статус (паднали ушни 

марки/немаркирани пчелни семейства -  11%); празни ЖО (8%). Направените препоръки са: 

стриктно да се спазват изискванията за документите; да се спазват сроковете за събития в 

информационната система. Коментирано бе, че действително са много документите за 

водене във фермата, но са доказателство за това кой не си е свършил работата. 

Министър Порожанов допълни, че основно са проверявани ферми с ЕРД и 

пчелини, тъй като стадата с ДРД в тези месеци са в агнилна кампания. Има много случай 

за липса на животни и субсидиите се разводняват при недобросъвестни бенефициенти. 

Постави въпроса за проверките на ЧПВЛ. Преди месец и половина, съвместно с БАБХ е 

имало специална среща с управителния съвет на частнопрактикуващите лекари, за да се 

изчистят пропуските.  

Д-р Д. Илиев – Всички много добре знаят как се извършва държавна 

имунопрофилактична програма, как се идентифицират животни и в крайна сметка 

резултатът е този, който се видя от извършените проверки. Отговорността на фермерите е 

много важна, а и има европейски правила, които следва да се спазват. 

Д-р Трифон  Цветков – въпросът засяга всички, за да има гарантиран контрол. Има 

две категории обекти: по чл. 137, които са крупните и другите с потенциална опасност, 

които не са регистрирани. Писмено е уведомено министерството за наложените санкции, 

на хората, които са допуснали нарушенията. 

Зам.-министър Я. Иванов постави въпроса какъв е ангажимента на животновъдите 

от „изчистване” на стадата от виртуалните животни и прекратяване на тези порочни 

практики. 
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Танчо Колев – всички  хвърлят вината на животновъдите, но се говореше за 

обекти, в които не е намерено налично животно. Дори частнопрактикуващите нямат вина, 

системата просто ги отхвърля. ЧПВЛ да бъдат задължени в месеца два или три пъти да 

минават през фермата, а не както е сега - един път в годината, когато се прави 

имунопрофилактика. 

Бойко Синапов – Има сигнали за нередности, компромисите могат да са само там, 

където има паднали марки. Проблемите са със системата, където липсват животни. Няма 

възможност да се определи възрастта на животните по зъбите особено след 5-та година, 

за да се каже че животните са стари.  

Деан Тодоров - В системата има стари животни. Идентифицират се със марки от 

стари животни. Има трудност при отписване на старите животни от системата. Трябва да 

продължат проверките. Да се улесни по някакъв начин варианта за бракуване на 

животните и съответно да се насърчи регистрирането на младите. Лично от асоциацията 

са предлагали РО да извършва регистрация във фермите, защото го правят своевременно 

преди ветеринарния лекар. 

Д-р Чобанов – Идеята на това „загубване” на животни беше, първо да се „изчиси” 

базата данни. В нея години наред се трупа информация, включително и за незавършените 

движения, които са двустъпкови. Пътният лист е електронен и се издава от ВетИС. В 

момента, в който е попълнен пътен лист, автоматично се затваря местодомуването на това 

животно в обекта на тръгване и се открива в новия обект. Ако се спазва процедурата няма 

да има разминаване в реалната  бройка и тази в системата. Има голям брой натрупани, 

незавършени движения, голям брой непотвърдени животни и обекти с починали 

собственици. Освен това Регламента за идентификация на ДПЖ задължава собственика 

всяка година да си прави инвентаризация в обекта. 

Б. Синапов – без нас няма да можете да направите инвентаризация в системата. 

Никой учен не може да каже до колко години могат да се гледат животните. 

М. Степанчева – голям проблем са ушните марки защото не са качествени. Още при 

поставяне са негодни. Този въпрос няколко пъти е поставян на КС и до днес няма 

решение. Има грешки в системата. Трябваше да се каже, че тези животни след 01.01.2019 

г. не се допускат за подпомагане и няма да има такъв проблем (с бракувани животни под 

СК). Не може крави да се сравняват с биволи, при които е нормално да се отглеждат до 25 

г., разбира се не масово. Да продължат проверките и за реализацията на млякото. Много 

декларират, че продават млякото за изхранване, нямат млечни пунктове, нямат 

съоръжения за съхраняването, транспортни средства и договори къде го дават. Трябва да 

се елиминира Приложение № 3 към декларацията и да не може да се продава мляко за 

изхранване при биволите. 

С. Караколев – да продължат проверките. 

Зам.-министър Я. Иванов – проверките нито са били тенденциозни, нито 

насочени. Да си дадем срок и заедно да се изчистят проблемите. За следващ период да се 
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определи възрастта за използване на животните и да се заложи условие за изплащане на  

субсидии на тази база. 

Янка Попова – това може да се запише в Наредба № 3. 

Ст. Чуканов - последните години се внесоха скорозрели породи в България. 

Системата не позволява са да се регистрират отелвания на животните, които са под 24 

месеца. 

Д-р Чобанов – едно дребно преживно става овца, когато роди или когато направи 

12 месеца. Този критерий е заложен във ВетИС и от 12 месеца нататък се говори за овце. 

При едрите преживни няма такива параметри. Чисто процедурен е проблема, трябва да 

бъде взето решение. 

Зам.-министър Я. Иванов предложи както бе възложено на ССА, да разработи 

методологията за праговете на застрашеност, по същия начин да се определи с участието 

на представители на животновъдния бранш максималната възрастова граница за 

подпомагане. 

Б. Синапов – 30 хил. животни са над 20 год. възраст, какво правим с тези, които са 

свалени вече? 

С. Караколев постави въпрос какво ще се случи с пасищата за тези 

„недобросъвестни животновъди” без животни. 

Д. Шишкова – никой не е против да се изчистят пропуските в системата, но какво 

правим тази година с тези виртуални стада, които взимат субсидии. В момента тези, които 

са със свалени животни, искат да им пишат анекси към договорите и да им намалят 

пасищата. Постави въпроса кога ще се сформира комисия и кога ще се върнат животните 

в системата. 

Проф. Белоречков даде пример за това как е намерено решение  в сектор 

„птицевъдство” по отношение на отпадналите животни. ДФЗ да има заложен процент за 

смъртност и отпадналост. Ясно е, че системата е несъвършена за отчитане на марките и 

движенията на животните. Преди се е работило с регистри в стопанствата, където 

ветеринарния лекар и собственика са удостоверявали с подпис причината за смъртността. 

Ц. Цанов – възрастовата граница на едно животно е безсмислено да се дискутира. 

Тавана на животните го има и сега. Затова трябва да продължат проверките. Само 

санкциите биха оправили нещата.  

Министър Порожанов апелира да се подават сигнали, дори и те да са анонимни. 

Проф. Станков – по отношение на възрастта за използване на животните обясни, 

че 20% е ремонта ежегодно, от 5-та до 7-ма лактация е нормално да има най-висок добив 

и след това намалява. Има ги написани тези неща.  

Янка Попова – животновъдите са ощетени ощетени по отношение на мери и 

пасища, има и проблеми с ВетИС. Постави въпроса за това какъв контрол се осъществява 

при конете? Коментира че ако в схемите за подпомагане се урегулира това кое животно е 

допустимо за подпомагане, автоматично зловредния интерес по линия на субсидиите за 

глава животно ще отпадне. 
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Министър Порожанов – всички се обединихме около мнението, че не е рентабилно 

да има животни по-възрастни от 20 год. ето защо е необходимо да „изчистим” системата. 

Бр. Боянов предложи да се свалят умрелите животните от системата. Допълни че 

екарисажи в България няма и това усложнява нещата. 

Д-р Чобанов коментира че ако се свали възрастта на 10 г. това означава, че 1,5 

млн. овце и кози трябва да се изчистят от системата. Обърна внимание, че това е работа 

на самите фермери. Цялата държава е покрита с възможност за изчистване на животните 

и предаване за унищожаване. Ако животното е за собствена консумация може да бъде 

отписано от практикуващия лекар, като законно животно. Разбира се, това не означава, 

че трябва да се обърне фермата на кланичен пункт, за да се реализират агнетата по 

Гергьовден и Великден. Всяка смъртност трябва да се отчита в ЖО. Придвижване на 

животните с пътен лист - през системата се изчиства автоматично, отразяването на 

умрели животни и предаването им за унищожаване също, но има правила за спазване. 

Няма как всички обекти да са посетени. 

Т. Колев – правила за връщане на животните в системата няма. Утре приключва 

кампанията и всички ще са в санкция заради незадържани животни (тези, които са 

свалени - над 20 г. възраст). 

Б. Синапов постави въпрос дали има заповед за това снемане. Коментира, че 

животните са на място във фермата, но ги няма в системата. Предложи науката да се 

произнесе относно възрастта и да се издаде заповед след това, но не преди кампаниите. 

 

т.1.3. Резултатите от извършената проверка на животните под селекционен 

контрол от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството. 

Презентация бе изнесена от Г. Йорданов, ИАСРЖ. На основание чл. 32а от ЗЖ всяка 

РО ще бъде проверявана за развъдната  дейност, която извършва по график, от 1-ви март 

до 15-ти ноември. Ще бъдат проверени 49 организации, работещи в 9 сектора.  

Фокус при проверките е върху ДПЖ, като най-често констатираните несъответствия 

са относно възрастта подадена от РО и тази във ВетИС; липса на идентификация в 

стадата; животните не са типични за породата; липса на първична документация. В 

овцевъдство –около 54 хил. са недопустимите (1-ви родословен пояс). От НОКА на Съвета 

по генетични ресурси (СГР) е предложено 2-ри родословен пояс да се включи също. В 

говедовъдство - 3 хил. повече са животните под СК от миналата година. Резултати от ДНК 

контроли са се коментирали на СГР в говедовъдството. Тези, които не отговарят ще се 

снемат до края на годината и ще има предписания, съгласно ЗЖ. 

Б. Синапов - Тръгна да се търси причината за увеличаване на животните в 

автохтонните породи, а причината е другаде. Коментира породите, които надхвърлят 

лимита на застрашеност и средствата които се изразходват.  

Проф. Николов – до създаването на лабораторията 40% от животните не 

отговаряха на произход. Да се види първо какво искаме и какво правим. Нека да се 
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направи първо за комерсиалните породи ДНК, защото за тях е важно. За таваните имаше 

работна група, РО изказаха мнение по отношение на определените тавани на 

застрашеност и министъра следва са ги утвърди. 

С. Караколев – 50 хил. животни са за 5% от проверените стада. Обърна внимание, 

че извършването на контроли е само на книга.  

Г. Йорданов – този високи бройки са паднали основно от комерсиални породи. За 

да се води развъдна дейност и да се определя произхода на животните е първостепенна 

задача на РО и тя трябва да създаде организация за достоверни данни за вписване в 

родословните книги. 

Проф. Николов обясни методиката за застрашените животни и бройките които се 

предлагат: 11 хил. за овце; 10 хил. за кози; 14,5 хил. за биволи; 12,5 хил. за говеда; 

свине – 6 хил.; птици – 1 500. При конете след изчислението се е получил праг от 13 000, 

но предвид стопанската значимост предложението на работната група е да са с праг до 

6 000. 

Зам.-министър Я. Иванов предложи да бъдат публикувани на официалната 

страница на ССА, за да бъдат запознати всички заинтересовани с тези цифри. 

Министър Порожанов предложи, като решение на проблема с предстоящата 

кампания и свалените животни от системата, които реално са налични в обектите и 

отговарят на условията -  да се подадат заявления към в областната дирекция. 

Д-р Чобанов допълни, че който иска да му се възстановят животните във ВетИС, 

следва да подаде заявление до официалния лекар. 

А. Йонов постави въпроса за родените телета. Предложи да се записват с породата, 

а не като смесени или кръстоски което изисква след 5-6 месеца отново се подава 

заявление за вписване на породата. Този проблем трябва да намери решение. 

Г. Йорданов – коментирано е това предложение вече и се реши ветеринарите да не 

пишат породите, за да няма объркване. Сега се настоява за обратното.  

Силвия Василева уточни, че в последните изменения на ЗЖ, по настояване на 

животновъди е посочено, че ИАСРЖ отразява и/или коригира породата, пола и датата на 

раждане на животните и развъдния им статус, след като получи информация от 

развъдната организация. 

Д-р Чобанов допълни, че породата няма общо с ветеринарната служба. 

С. Караколев коментира, че една от идеите, с която се стартира тази проверка 

беше катастрофално намаляващата ставка. Допълни че трябва да се търси друг вариант в 

тази ситуация. 

Зам.-министър Я. Иванов - работим с ограничен паричен ресурс, ще се търсят 

варианти. 

 

т.2. Актуална информация във връзка с епизоотичната обстановка в 

страната,предприети действия, мерки за контрол и превенция – предоставена 

информация от Д-р Г. Чобанов: 
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Инфлуенца по птиците - последните огнища на заболяването са в обл. Ловеч (2 

ферми за патици) и в обл. Пловдив (1 ферма за кокошки носачки и 1 заден двор в 

Крумово). 

Извършва се постоянен контрол на птицевъдните обекти и особено на 

задължителния самоконтрол и при установени несъответствия се налагат 

административни наказания.  

По отношение на ЕПЖ и на ДПЖ – в момента стартира кампанията за извършване на 

профилактичната програма. На практика стартира с ваксинация за нодуларен дерматит и 

ваксинация за син език. При ДПЖ към момента ситуацията също е спокойна. Няма данни 

за нови разпространения. Има едно огнище на бруцелоза, което е в село Вуково, 

Кюстендилско. Работи се по него. Всички животни, които са положителни или са 

реагирали на серологичните тестове, вече са унищожени, но продължава пробовземането 

до пълното ликвидиране, не е освободено огнището. 

Чума по дребните преживни животни - на практика пътните листи при дребните 

преживни се издават вече от практикуващи лекари, с изключение на град Болярово. Там 

пътните листи за движение на дребни преживни животни трябва да се издават от 

официалния ветеринарен лекар. Всички останали животновъдни обекти в другите селища 

на страната, пътните листи се издават от практикуващите ветеринарни лекари. 

Африканска чума по свинете - Африканската чума по свинете продължава. Има едно 

огнище, което е в село Тутраканци. Миналата година на 30 август и случаи при диви 

свине. Засегнати са три области от страната – Силистра, Добрич и Варна. Там има 

констатирани случаи при диви свине, като случаите вървят в посока област Шумен, на 

границата. Засега няма положителни резултати в Шуменска област. 

Има смъртност не само във фермите, има смъртност и в дивеча, което ловците дълго 

време така отричаха. Изследват се всички докладвани случаи. На тоя етап заболяването 

стои все още в трите области.  

 

т. 3. Информация във връзка с одобрени държавни помощи и разработени 

проекти на нови, изпратени за одобрение от страна на ЕК за сектор 

„Животновъдство“. 

Д. Ненова допълни информацията по отношение на одобрената вече помощ - 

бюджетът се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се 

разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Два 

милиона лева е бюджета за двугодишния период на прилагане. Всички схеми са 

нотифицирани с краен срок 31 декември 2020 г., тъй като така позволява и самия 

регламент. 

По държавна помощ за „мини мандри“ – входирани са 10-ина проекта на 

регистрирани ЗС и признати групи. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. 

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един 
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инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева без ДДС. За 

2019 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв. 

По всички инвестиционни схеми се допускат регистрирани земеделски стопани, 

както и признати групи или организации на производители така, че максимален брой 

бенефициери да се възползват от помощта. 

ДП за изграждане на кланични пунктове – нотифицирана, очаква се решение от ЕК. 

Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2,5 млн. лева. Максималният интензитет на 

помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един 

бенефициент, но не повече от 90 000 лева без ДДС. 

 

т.4. Разни 

Б. Синапов постави въпрос от декларацията, касаещ кредити, които се натрупват 

във времето; необходимостта от de minimis; постави въпрос защо подпомагане са 

получили само чужди месодайни породи. Допълни, че за агроекологията няма прием. 

Миналата година също е имало подобен проблем, а необходимите средства не са много -   

около 2 млн. лв. Проведена е една работна среща и няма обяснение защо. Освен това 

изкупните цени  са по-ниски от 5,50 – 6,00 лв./кг ж.т. за миналата година до 4,50 лв. тази 

година. 

Министър Порожанов коментира, че от различните мерки, зелените плащания са 

готови за изплащане, дори преди срока. Отделно е воден разговор с Хоган и е обещана 

подкрепа за кредитите. Предстои Съвет на министрите на 14-ти в Брюксел и ще се опита 

да направи екип за среща, тъй като темата е доста сериозна. 

Б. Синапов – ще използват възможността за среща с премиера, тъй като е обещано 

това да бъде свършено и да бъдат ликвидирани кредитите. 

Министър Порожанов коментира, че предходния ден е разговарял с премиера 

относно намеренията за предоставяне на de minimis. Направени са различни разчети. 

Ситуацията не е добра и при овцевъдите и при говедовъдите. Може би ще се организира 

отделна среща. Ще са необходими 25 – 28 млн. лв. за de minimis. Добре е преди това да 

се изчистят фиктивните животни и ще коментираме 15 млн. за овце и 12-13 млн. за ЕРД. 

Ситуацията не е добра както в овцевъдството, така и в по-голяма или по-малка степен в 

говедовъдството. Ще Ви поканим да коментираме разчетите. 

М. Степанчева  - и при биволите ситуацията не е добра.  

С. Караколев предложи да мине Гергьовден и тогава да се отчетат ценовите нива 

на млякото. Има спад в цената на агнетата от 0,50 лв. до 1,00 лв./кг ж.т. От 3-4 год. 

цената на млякото спада и сега средно е 0,65 лв./л. Предложи да се направи 

аргументиран икономически анализ на цените спрямо миналата година. 

Б. Синапов – да не забравяме, че миналата година овцевъдите получихме de 

minimis, а говедовъдите не получиха. 
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Г. Иванов – всяка година около месец май цените слизат надолу в продължение на 

3-4 м. Ако погледнем три години назад, цената върви всяка година с по 3-4-5 стотинки 

надолу. 

М. Степанчева – какво се случва с мярката за хуманно отношение?  

П. Славчева, ДФЗ - Работи се по промени в Наредбата, за да има проверки на 

място и да могат да обявят прием, след края на кампанията по директни плащания.  

Д. Шишкова – против проверките на място, особено за хуманно отношение, тъй 

като има достатъчно документация която се води на място в обекта. 

Цв. Стайкова, РСР коментира, че е включена мярката за нотификация. 

М. Степанчева – по мое предложение бе създадена комисията, която да облекчи 

процедурите по мярката за хуманното отношение. Имаше една среща и не се взе под 

внимание предложението за промяна на площта. В ЕС нормата е 0,15 ха/ЖЕ а при нас 

предлагат да бъде 2 ха/ЖЕ. 

Цв. Стайкова – това изискване на хектар е част от националното законодателство. 

Така е приета наредбата. 

Министър Порожанов - по отношение на участие на браншовите организации от 

животновъдството в Схемите за новия програмен период, в момента се разработва SWOT 

анализа. Института за аграрна икономика прави събеседване по подготовката на SWOT 

анализите с всички сектори. След което анализа е част от подготовката на стратегическия 

план. Отново ще е публичен и ще се прави обсъждане. Затова беше възложено и на ССА 

да разработи насоки, а не стратегия, която да бъдат както за възрастта на животните,  

така и за породите, които са ефективни. 

Цв. Стайкова допълни, че по отношение на приема по агроекологията, на една 

друга среща вече е дискутирано. 

Б. Синапов – знаят РО колко сертификата са издали и може да се изчисли 

необходимия ресурс. Така беше направено и миналата година. Искахме да няма нулев 

прием. Трябва бюджет не повече от два милиона. 

Цв. Стайкова – миналата година стартира приема за нови бенефициенти и за 

подновяване на ангажименти. Няма ограничение за увеличаване на броя на животните и 

затова няма как да се направи точна прогноза. За 2019 г. се отваря прием единствено за 

животновъди за пасторализъм. 

С. Караколев направи предложение, ако има неусвоен бюджет по други мерки да 

се прехвърля. Коментира вноса на македонско месо с неясната маркировка през Гърция. 

Изрази мнение, че ще се превърне в лоша практика. 

Д-р Д. Илиев обясни за произхода на месото. Направен е внос през Гърция на 

трупно месо 87 хил. кг. Тъй като нямаме одобрен граничен пункт за трупно месо, 

мекедонското идва през Гърция и доставено на склад в София и Добрич. Реализирано 

основно в големи търговски вериги - Кауфланд, Метро и дребни търговци. В складовете 

има около 20 хил. кг. Печатът не е основание за изтегляне или санкции защото има 

табели и етикети. 
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Д. Тодоров – умишлена е практиката за нечетливи печати и табели със ситен 

шрифт.  

Б. Синапов – повече от 50% от животните ще останат непродадени. Надявам се да 

получим отговор по въпроса за агроекологията. На последния Съвет възложихте на зам.-

министъра Иванов и на проф. Николов да се разработи стратегия. Има една такава на 

Академията и НОКА, която стратегия за овцевъдството стъпва на чужди породи. Другият 

проблем  - направено е някакво ново райониране на планинските и полупланинските райони 

в страната. Така наречените НР1 И НР2. Много хора, много райони пасища, които хората са 

заявявали, в момента не са НР1 и НР2. Изпаднали са доста райони в Родопите, Странджа и 

Пирин. 

Министър Порожанов – имаме една оценка, която е дадена от „Пушкаров“ и 

Института по метрология и хидромелиорации. Регламента дава възможност на страните да 

заложат критерии. На база на тези критерии, ние сме възложили тази оценка. Учените са я 

направили. В момента се работи по това, какви допълнителни критерии да се заложат и да 

се направи тази преоценка. Трябва до края на другия месец да има някаква визия точно 

какво и как да се направи. 

(Заседанието беше закрито в 17,45 ч.) 

 

Направени предложения и взети решения на заседанието на Съвета по 

животновъдство, проведено на 23.04.2019 г. 

 да се заложи възраст на животните, над която няма да се изплащат субсидии; 

 на следващия Съвет да се представят вариантите за подпомагане от типа de 

minimis;  

 да се подава заявление до официалния лекар за възстановяване на животните във 

ВетИС, в случай че са налични в стопанствата и отговарят на условията за 

подпомагане; 

 да се извърши преоценка на критериите за определяне на необлагодетелствани  

райони. 

 

 

Зам.-председател: /П/        

Доц. д-р Янко Иванов      

Заместник-министър      

 

 

 

Изготвил:/П/ 
/М. Узунова/ 
 

* На Съвета се води стенографски протокол, който се съхранява в дирекция „Животновъдство”. 


