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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Актуализиран 
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ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

За Съвет по животновъдство 

10.06.2019 г. от 14,00 часа, зала „Голям колегиум“, МЗХГ 

 

1. Информация във връзка: 

1.1 с идентификация на селскостопанските животни. 

Докладва:  Българска агенция по безопасност на храните 

1.2. за хода на проверките на животните под селекционен контрол 

Докладва:Изпълнителна агенция по селекция и 

репродукция 

2. Актуална информация за епизоотичната обстановка в страна. 

Докладва: Българска агенция по безопасност на храните 

3. Информация за спазване на изискванията на Наредба за специфичните 

изисквания към млечните продукти.  

Докладва: Българска агенция по безопасност на храните 

4. Промяна в действащата нормативна база: 

4.1. Закон за ветеринарномедицинската дейност 

Докладва: зам.-министър доц. д-р Иванов 

4.2. Обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 

44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

Докладва: дирекция „Животновъдство“ 

4.3. Информация за промяна на Правилника за дейността на Съвета по 

животновъдство. 

Докладва: Дирекция „Животновъдство“  

4.4. Информация за реализация на млечни продукти по региони на планиране 

във връзка с Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на 

малки количества суровини и храни от животински произход 

Докладва: дирекция „Политики по агрохранителната 

верига“ 

4.5.Информация относно критериите за определяне на необлагодетелстваните 

райони – Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и 

териториалния им обхват. 
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Докладва: зам.-министър Лозана Василева 

4.6. Информация относно работата по разработване на Стратегическия план 

за ОСП 2021-2027 г. 

Докладва: зам.-министър Вергиния Кръстева 

4.7. Информация относно предоставени на животновъди кредити за 

изхранване на селскостопанските животни след 2008 г. 

Докладва: зам.-министър Вергиния Кръстева  

        Дирекция „Държавни помощи и регулации“ 

4.8. Промени в схемите за обвързана подкрепа за кампания 2020 г. 

(модулирана ставка; възраст за подпомагане; допустимо участие по ПНДЖ3 и 

ДПЖСК бюджети). 

Докладва: зам.-министър Вергиния Кръстева 

 4.9. предложения до МТСП за недостига на работна ръка и категорията труд 

на работещите в животновъдството. 

Докладва: Слави Кралев  

5. Информация относно изпълнението на многогодишните ангажименти по мярка 

10 и мярка 14. 

Докладва: зам.-министър Лозана Василева  

6. Актуална информация за подпомагане по линия на държавните помощи в 

сектор животновъдство: 

6.1. одобрени, нотифицирани и проекти на държавни помощи 

- постъпили заявления по държавна помощ за "Инвестиции за закупуване 

или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко" 

-  „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на 

сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ 

- етап на работата по държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на 

кланични пунктове” 

- държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за 

определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 

2019 г. 

(искане за ново подпомагане: държавна помощ за създаване на депа за преценка на 

мъжки чистопородни животни по потомство и собствена продуктивност и кредитна 

схема за закупуване на млековози) 

6.2. представяне на разчет за подпомагане на едри и дребни преживни 

животни с държавна помощ от типа de minimis;  

Докладва: Дирекция „Държавни помощи и регулации“ 

         Държавен фонд „Земеделие“ 

7. Разни 


