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ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание на Съвет по животновъдство, проведено на  

29.07.2019 г., зала „Голям колегиум“ МЗХГ, 14:00 часа 

 

 На 29.07.2019 г. от 14:00 часа в Голям колегиум, под ръководството на министъра 

на земеделието, храните и горите г-жа  Десислава Танева, се проведе заседание на Съвета 

по животновъдство. 

От страна на МЗХГ, освен членове на Съвета присъстваха още: Дора Ненова – 

директор, дирекция ДПР; Снежана Благоева – директор, дирекция ДПИЗП и А. Стоянова - 

държ. експерт; от страна на ДФЗ - С. Главчев; По заместване: Р. Матански (П. Тодоров), В. 

Димитров (Д. Шишкова), И. Чалъков (П. Христова); Други присъстващи: Бр. Боянов, Хр. 

Даков, Г. Андонов, М. Тасков, Б. Василева, С. Боева и др.  

Заседанието беше открито от министър Д. Танева, която представи дневния ред: 

 Актуална информация във връзка с Африканската чума по свинете и мерки за 

превенция. 

 Предложение за промени в обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г. 

 Актуална информация във връзка с инвестиционните схеми за държавна помощ в 

сектор животновъдство. 

 Обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по 

животновъдство. 

 

Допълнителна информация от проведеното заседание: 

По т. 3. Докладва Д. Ненова - до 31 юли продължава приема по държавната помощ 

свързана с инвестиции за съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и 

съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни - Схема за доилни 

инсталации. От 3 юли стартира приема. Към момента са 78 подадените заявления. 

Подкрепяме до 50% от инвестицията. Стойността на един инвестиционен проект е до 25 

хил. лв., като за настоящата година има утвърдени 1 млн. лв. от УС на Дф „Земеделие“. 

 Другата помощ за мини мандрите – новости няма, приключил е приема. Доста по-

слаб интерес – 16 проекта подадени и 4 одобрени. Общата стойност на четирите проекта е 

142 хил. лв. 

 По отношение на кланиците, предприехме вече действия за някои забележки, които 

ЕК ни постави на няколко пъти. Предполагам, че до две седмици и тази държавна помощ 

вече ще е факт. 

В. Грудев – вчера приключи оторизацията по извънредния де минимис и утре ще бъдат по 

сметките на всички наши бенефициенти, а именно на 13500 бенефициента ще бъде 

изплатена сумата малко над 23 милиона лв. 

 Спрени са проверките в областите с огнища. В 3 км зони са забранени всички 

проверки на място на площи и в животновъдни обекти. 
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 Тази седмица може би ще финализира и ще се изпратят поканите за сключване на 

договори по м. 6.1, а от следващата седмица идва реда на разглеждане на проектите по 

м.4.2 за първи прием. 

 По отношение на графиците за директните плащания, правим всичко възможно да 

работим по тях. Плащанията за схемите и мерките за животни ще бъдат извършени 

регулярно до края на годината. Текат в момента активни проверки на място, може би 

ситуацията с епизоотия под някаква форма ще ни забави в определени региони. 

М. Степанчева - ще се разглеждат ли проектите по м. 4.2? Всички проекти над 52 точки 

бяха отказани. Какво ще стане с тях, ако има бюджет и те трябва да се класират, ще се 

върнат ли обратно? 

В. Грудев – трябва да разграничаваме първия прием и втория прием по подмярка 4.2. 

Първият прием от административна гледна точка е приключил. Там има издадени откази и 

те са влезли в сила. 

Ц. Цочев – ще бъде ли платен първия транш по държавната помощ за водене на 

родословна книга до 31 юли? Постави въпроса за отказва от страна на ДФЗ за замяна на 

животни, отпаднали по необходимост, които са подадени под селекционен контрол. 

В. Грудев – по първата тема не съм конкретно запознат, ще проверя и чрез колегите ще 

Ви предоставим съответната информация. Процеса по замяна на животните е 

стандартизиран. 

С. Главчев – 10 години и повече регламента казва, че, когато дадено заявление е избрано 

за проверка на място, по него не могат да се правят корекции и не може да се правят 

замени.  

Г. Йорданов – по отношение на документите, те са предадени в ДФЗ. Процедурата върви, 

някои асоциации получават средствата и до края на месеца смятам, че трябва да бъде 

приключено плащането. Що се касае за заменката на животните, има процедура в ИАСРЖ - 

със заявление към изпълнителния директор се отразяват тези заменки. 

В. Грудев - да не се мъчим да правим замяна на животни тогава, когато е констатирана 

липса при извършване на проверка на място. 

М. Степанчева – какво става с хуманното отношение по втория прием? 

С. Главчев – към момента тече кампанията по прием на заявления по мярката, отворена е 

от една седмица, съгласно новата наредба. Относно обработката на заявленията за 2018-

та, тече комуникация с министерството и ЕК. Тогава чак ще пристъпим към изчисляването и 

плащането на заявленията, които бяха за втора година, тъй като беше многогодишен 

ангажимент и право на плащане имаха само тези, които предишната година са поели 

ангажимента. Съгласно новата наредба, нови кандидати могат да кандидатстват по нови 

направления за година, а тези, които имат вече поети ангажименти, са длъжни да си 

изпълняват и многогодишните ангажименти. 

В. Грудев - ангажираме се в рамките на три месеца да приключим процеса по оторизация 

на този втори прием. 
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Я. Попова – приветстваме идеята да се върнем към плащане по площните мерки в 

декември месец така, както го правихме преди години. Дали е възможно да очакваме НДЖ 

плащане 100% в октомври месец, защото и тук последните години то се случваше 

процентово? 

В. Грудев – не можем да се ангажираме с такова становище в момента. Това е само и 

единствено бюджетен въпрос. 

Т. Колев постави отново въпроса, относно замяна на животните. В големите ферми има 

текучества почти всяка седмица, поне по 10 бр. Тези животни заминават по необходимост 

да се заколят, другия начин е да се пратят на екарисаж. 

В. Грудев – чисто процедурно в момента, в който заявката е разпределена чрез ИСАК за 

проверка на място, бенефициента е уведомен, системата се заключва за извършване на 

съответните редакции по нея. В този момент вече, в който Вие сте уведомени за проверката 

на място, не се допускат такива замени. Такива са правилата. На теория става въпрос за 48 

часа – срока, в който след уведомлението се извършва посещението на място. Самата 

проверка на място да продължава 2-3 дни, максимум 5. 

С. Чамова – един от основните ангажименти, които месопреработвателни и месодобивни 

предприятия, са поели по м. 4.2 - 30% от суровината да бъде от местно производство. В 

ситуацията с вируса на африканската чума по свинете е почти невъзможно. Може би трябва 

да се вземе предвид форсмажорната ситуация. 

Министър Д.Танева - да, това е форсмажорно. 

Г. Андонов - дали е направен анализ защо толкова малко проекти са дадени по 

минимандри? Реално бюджета не е усвоен и остава излишък. Дали сте мислили по 

отношение на свръхекологичната регулация свързана с покриване на критериите на тези 

минимандри? Същевременно този проблем да не рефлектира и в проекто-нотификацията, 

която тече за кланичните пунктове. 

Д. Ненова – по отношение на минимандрите, в сравнение с държавната помощ за 

доилните съоръжения, тя е с отворен прием до края на годината. В момента заявения ни 

ресурс е около 730 хиляди лв. от 1 млн. Много по-леки са правилата за помощите, които 

сме нотифицирали. По-скоро има малко подадени проекти, но те са за по-голяма стойност 

така, че бюджетът ни по-скоро ще ни стигне отколкото да има остатък. 

Б. Синапов – предвид ситуацията животновъдите са много притеснени. Колегите са 

категорични и искат всички проверки да бъдат преустановени. Да се търси отговорност от 

ресорния заместник министър за ситуацията. 

 

По т.1. Докладва д-р Д. Илиев - в момента има 22 случая на африканска чума, 20 при 

дивите свине. Големия проблем е задния двор и мерките, които се вземат от големите 

индустриални ферми, е трудно да преодолеят този натиск на вируса. Резервоара наоколо е 

много сериозен и без да ликвидираме задния двор на 20 км около индустриалните ферми, 

няма да постигнем никакъв успех. Започнаха действия в някои области.  
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 Имаме по 12-13 мисии на година за дейността и те се правят с цел, за да докажат 

всички страни-членки, че правят еднакъв контрол. Десетина заболявания имаме, които са 

особено опасни икономически и здравно за хората. За тях всички страни са се подписали, 

че ще извършват надзор. Извършват надзор по определен начин описан и одобрен от 

всички. Отделно има 120 заболявания, които е написано как се доказват, какви методи на 

изследване, какви проби се вземат и къде се изследват. 

Министър Д. Танева - без подкрепа на местната общност, включвайки население, 

животновъди, ловни сдружения, всички власти обединени заедно, не биха могли да се 

справят. Мерките са за двата източника на АЧС – дива и домашна свиня.  

 Имаме 20 случая с доказана АЧС при дива свиня. Правят се 200 кв. км. инфектирана 

зона. Това, което се прави в тази зона в рамките на един месец, е претърсване за трупове 

на умряла дива свиня. Останалата зона е неинфектирана. За всеки намерен нов случай 

тази зона се разширява. Претърсването се извършва от местни ловни сдружения, членове, 

които са местни хора заради познаване на местността и горските служители. Във всички 

останали зони, спешно за Северна България има указания на държавните горски 

предприятия за изграждане на капани и за подборен отстрел на дивата свиня. Финансово 

стимулиране има и за намерен труп на умряла дива свиня и за отстрел. 

 Втората пътна карта за АЧС - домашна свиня. Всички мерки бяха одобрени и 

държавата ще получи рефинансиране за направените разходи. Тук мерките извън 

действащите до момента, по отношение на контрола включват и контролно-пропусквателни 

пунктове, с подкрепата на МВР, по отношение на контрола на движението на храни. Новото 

от днес - 116 кланици в България, от които 67 за клане на свине независимо, само в 

присъствие на ветеринар. В останалото време от Военна полиция са ангажирани за контрол 

на съответния обект така, че да не допуснем нерегламентирано клане, като най-вероятната 

хипотеза за разпространение на вируса към индустрията.  

 Имаме 65 регистрирани промишлени свинекомплекса в България, на територията на 

22 области в страната. Три от тях са вече с африканска чума. Обявена е 20-километрова 

санитарна зона около всеки свинекомплекс, като в Северна България този процес ще 

започне веднага. В тази зона не трябва да останат нерегистрирани обекти за отглеждане на 

домашна свиня. В Южна България това ще стартира след три-четири дни. Тази седмица 

всичко това трябва да се вземе, като решение през съответните областни епизоотични 

комисии, чиито членове са представители на министерствата, БАБХ, с подкрепата на МВР, 

военното министерство в частта Военна полиция, МОСВ чрез своите местни служби по 

съгласуване на площадките за загробване. Тази седмица следва да се определи от 

кметовете на населени места, площадката (в случай на епизоотия), където ще се 

унищожават евтаназираните животни. 

 Няма лечение. Работи се по ваксина. АЧС е в 23 страни в целия свят, с много по-

висок интензитет на огнищата и щети. В Европа е в 12 страни, в Русия от 12 години. 

 От две седмици в Северна България екип от научната общност - ветеринарните 

факултети и ЦОРХВ са в областните епизоотични комисии, присъстват и са на терена да 
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обясняват какво представлява АЧС, как се предава и как трябва да изпълняваме мерките 

за биосигурност. Бихме били благодарни на всички сигнали, които може да предадете на 

съответната областна епизоотична комисия за неприлагане на мерките за борба с АЧС.  

Т. Колев - да спрем да наблягаме само на дивата свиня и за задния двор, а трябва да 

разширим малко кръга в цялата работа, защото вирусоносители са диви животни, хора и т. 

н. 

Д-р Тр. Цветков - в БВС, членуват 2500 ветеринарни лекари, от които 1000 са на терен, и 

са вътре в проблематиката. Позицията, която Вие изложихте, е абсолютно вярна и 

правилна. Когато се формираха епизоотичните комисии, настоях и в тези комисии да бъдат 

включени председателите на нашите областни колегии, обаче ненавсякъде това е така. 

Ролята на тези епизоотични комисии понякога е формална. Благодаря за решението на ДФЗ 

затова да се възстанови старата система на заплащане, но все още указанията не са 

готови. 

Министър Д. Танева - указанията ще ги направим. Още от утре Вашите представители ще 

бъдат включени в областните епизоотични щабове по места. Протоколите от тези комисии, 

идват след провеждането им в министерството. Обявяването на частичните бедствени 

положения в трите области е станало с наша координация. Опитваме да вземем всички 

мерки за да проследим това изпълнение. Благодарна съм на Тракийския и Лесотехническия 

университет и на колегите от ЦОР. 

Р. Андреев - приветстваме решението за епизоотичната комисия, което е доста закъсняло, 

но все пак го има. От миналата година свиневъдния бранш прави поредни срещи, изпрати 

писма относно опасността за това заболяване, но то е факт. В сектора са вложени 

изключително много средства. Трябва да се направи реална методика, за да могат тези 

свиневъди да бъдат реално компенсирани. Може би трябва да се помисли и за 

допълнителна сума за Схемата за хуманно отношение към свинете. 

Д. Белоречков - тези мерки са единствените, които трябва да се направят. Мерките, които 

бяха по отношение на птичия грип не се отличават с нищо. При свинете обаче има една 

малка подробност, която може би се изпуска и това е фуража. Според мен би трябвало да 

направим някаква дерогация пред ЕС специално за свиневъдството и птицевъдството, да 

започне фумигиране на фуража с формалин. Възможно да има връзка между продажбата и 

транспортирането на фураж от България за Румъния и на соев шрот и царевица от Румъния. 

Втория въпрос, който е много сериозен е въпроса с животните за угояване. Според 

наредбата, те трябва да се оценят от лицензиран оценител и то би трябвало да стане на 

килограм живо тегло. 

Г. Андонов - конкретно предложение е всички тези мерки, които са извънредни да станат 

перманентни. Да са на територията на цялата страна. Да се увеличи бюджета на МЗХГ и 

БАБХ и увеличаване на кадровия потенциал. Премахване на социалното животновъдство в 

така наречения „заден двор“, не само с прасетата, но и с всички животни. 

Г. Николов изрази несъгласие с предложението за ликвидиране на задния двор. 
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С. Караколев - има голямо недоверие на хората в институциите. Апела ни е доколкото се 

може да мобилизирате абсолютно всички и органи на министерството, да се направи една 

кампания по тези населени места, да се обяснява на хората, колко е важно това. 

С. Чамова - получава се така, че кланиците и месопреработвателните предприятия, които 

са купували от обекти, които са били абсолютно здрави, от фермите в 3 км. зона това е 

ставало в рамките на един месец. Обявява се заболяването, предприятията са извършвали 

клане и обработка на месото в рамките на тези 30 дни и се получава така, че за тях няма 

никаква компенсация. Трябва да се помисли за някакъв вид компенсация за количествата 

суровини, които са били унищожени. 

Б. Синапов - тук може би е много важно да отбележите и да обърнете внимание в 

комисиите да се обърнем към ловните дружинки и ловните стопанства. В Чехия опита 

показва, че те първо са се погрижили за дивите прасета и затова са овладели положението 

там. 

Б. Боянов - да се продължи с охраната на пътищата, с дезинфекцията на пътищата и на 

влизащите в България. Ветеринарните доктори станаха чиновници, пишат повече отколкото 

работят на терен. 

И. Станков - предприетите мерки са правилни, може би малко са позакъснели. Заден двор 

в България е имало и ще има. Централния щаб, който е изграден, трябва да се ангажира 

още по-сериозно, да представи една програма на правителството и всеки да поеме своята 

отговорност, в това число и селските кметове. Всичко това, което говорим, да стане 

достояние на хората. Тази 20-километрова зона също е правилно решение. Тези животни, 

които са в задния двор, трябва да се регистрират и да влязат в системата за да се 

контролират. 

М. Тасков - дивите прасета, които се унищожават, на място ли ще бъдат загробвани? Има 

ли някакви указания колко дълбоко да бъдат заравяни? Дали би било възможно да се 

ограничи транспорта на хората, които купуват животни, просто да се колят в локални 

кланици и да не се пътува из цялата страна? 

Б. Василева - какви мерки ще бъдат предприети във връзка със защитаването на нашата 

порода източнобалканската свиня? 

Д-р Д. Илиев - ще проверя защо колегите не са в областните служби, това ще го оправим. 

По повод кучетата, чакалите и т.н. засегнато е във всичките заповеди, които сме издали. 

Фумигацията на фуража е добре, но тя на вируси не действа. Фуражът се произвежда в 

предприятия, които са регистрирани и произвеждат фуражи. Обикновено свинекомплексите 

работят с гранулирани фуражи, които минават през топлинна обработка, пътуват със 

съответните документи. Може с фуража да се пренесе, но в пресния фураж. Ние сме 

пуснали инструкция, какво да се прави и колко време може да преседи вируса там. 

Основната причина за всички болести, които ни застигнаха тук, е нерегламентираното 

движение на животни, при ферми тип А и Б и нерегламентираното клане. Ще възбраним 

всичко, което е съмнително, да не излезе на пазар. Досега не сме питали Брюксел за 

компенсации. Източнобалканската свиня трябва да я затворят. Същите изисквания каквито 
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са за дивите прасета, ще важат и за Източнобалканските. Какво ще стане с ловците като 

убиват прасета и така нататък вече го има в сайта ни. По повод ферибота навсякъде 

работят дезинфекциите. 

Я. Иванов - имаме три вида мерки и те трябва да се прилагат последователно и 

безапелационно. Едната група мерки е насочена към ликвидиране на източника на 

заразата; да не излагаме на риск онези животни, които са здрави и са в незасегнатите 

райони; дивите животни, там вече сме набелязали една такава мярка в районите около 200 

кв. км. - спира се всякакъв лов. В останалите райони трябва да се ловува интензивно. По 

отношение на задния двор, тези с по едно и две животни са много малко. Повече са тези с 

по 10 и 20 животни. Да сме внимателни по отношение на кланиците, нелегалния опит за 

транспортиране, изнасяне оттук и там. Апелирам към всички Вас, Вие сте непосредствено 

на терена, помагайте им и изпълнявайте стриктно ще успеем да ограничим заболяването. 

Министър Д. Танева - по отношение на компенсации за иззето месо от 

месопреработвателни предприятия, по отношение на фумигацията на зърното за 

производството на фуражи ще го поставим, както пред Комисията, така и на научната 

общност.  

 По отношение на ловните стопанства и дружинки, петък тук бяха на среща 

председателите на двата ловни съюза на големите ловни сдружения, всички директори на 

държавните горски предприятия. Те имат ясни задачи и график по отношение на 

провеждане на събрание в ловните дружинки, обучение на поне двама от ловна дружинка 

за вземане на проба за АЧС към горските предприятия, за изграждане на достатъчно 

големи капани към момента.  

 По отношение на загробването на умъртвени вече свине има инструкция. 

Свинекомплексите, които са с АЧС и са обявени огнища на терените, върху които се 

извършва загробването, са категорични с процедура през всички дирекции на Околната 

среда, РИОСВ, Басейнова дирекция, РИОКОЗ. Ако има друго предложение, на 6-ти август 

имаме среща по повод състоянието в България и процедурите по финансова подкрепа. 

Т. Колев - не споменахте за дърводобива. 

Министър Д. Танева - всичко в тези територии, ще бъде ограничено. 

Г. Николов - да продължат кръстосаните проверки, защото има хора, които нямат едно 

животно. Аз съм изпратил сигнали на господин Грудев. 

В. Грудев – за животните за които се установи по време на проверките, че липсват, в 

резултат на настъпили подобни събития, ще получат своите плащания в пълен размер, 

поради форсмажорни обстоятелства. 

 

По т.3  

Министър Д. Танева – предложенията са вследствие на проведени ОКСЖ в цялата страна, 

обобщение на постъпилите предложения, анализа на данните и възможностите по 

отношение на отделните схеми във връзка с това, че на практика имаме изпълнение на 

целите, за които те се прилагат. 
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Докладва В. Кръстева - проверките, които бяха направени и от ИАСРЖ, също са дали 

някакъв резултат, защото в данните на заявяване за Кампания 2019, биволите единствено 

са животните, при които се бележи ръст. Останалите са говедата, които намаляват с 4% и 

овцете с 9%. При двете схеми за селекция, месодайни крави под селекция месодайни и 

крави под селекция с направление мляко има ръст на бройките, но сумарно говедата и 

овцете намаляват. 

А. Стоянова - данните, с които разполагаме и работим, са данни от Кампания 2018 година 

и заявените за подпомагане животни по схеми през Кампания 2019 година с уговорката, че 

през 2019 сме внесли някои промени по отношение на реализацията, както и по отношение 

на прага на  модулацията по всички схеми, свързани с подпомагане на говеда, овце и кози. 

 Разгледали сме структурата на земеделските стопанства на база заявените за 

подпомагане животни през Кампания 2019 година, в резултат на което установихме, че 

говедовъдните стопанства са общо 9648 на брой, от които в 80% от стопанствата се 

отглеждат до 50 броя животни, а в останалите 20% от стопанствата се отглеждат животни 

над 50 броя. При овцете и козите стопанствата, в които се отглеждат най-много животни – 

малко над 83%, са стопанства с до 200 броя овце-майки и кози-майки, които отглеждат над 

54% от цялото поголовие овце и кози в страната.  

 Разглеждахме структурата на стопанствата по икономически размер, като за целта 

използвахме стандартен производствен обем, разпределен в три категории стопанства -

малки стопанства между 2 и 8 хиляди евро, средна категория между 8 и 49,900 хиляди 

евро и големи над 50 хиляди евро стандартен производствен обем. Този анализ  показва, че 

за стопанствата, в които се отглеждат говеда, това са около 54 животни, а за стопанствата, 

в които се отглеждат овце и кози, са около 219 животни. 

 Използвахме и трети метод, за да можем да направим съпоставими подпомагането и 

формата на модулация в различните схеми за обвързана подкрепа, като взехме 30-те 

хектара, в които стопанства се отглеждат плодове и зеленчуци. 

 На база на така представената информация за трите метода за изчисляване на 

среден размер на стопанството в овцевъдството и говедовъдството, предлагаме по схемите 

за обвързана подкрепа за млечни крави, млечни крави под селекционен контрол, 

месодайни крави под селекционен контрол, месодайни крави и юници както и биволи да 

бъде повишен прага на модулация от 30 на 50 животни и съответно и процента на 

модулираната ставка да бъде променена от 10 на 25% за първите 50 животни. По 

отношение на схемите за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол на база 

определения среден размер на стопанството, предлагаме прага за модулация да бъде 

повишен от 100 на 200 животни, а размера на модулирана ставка да бъде повишена от 10 

на 25%. По схемите за животни в планински райони, млечни крави в планински райони, 

както овце и кози в планински райони, предлагаме да не се прилага праг на модулация 

така, както се прилага схемата и до момента. 
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 По така направените изчисления приемаме, че средния размер на стопанството за 

говеда е 50 бройки, за овце и кози 200 броя. На база на тези данни изчислихме и средния 

размер на подпомагането по индикативни ставки. 

В. Кръстева - работим с данни за 2019 така, че това е един съвсем ориентировъчен размер 

на подпомагане. Така наречените „лимити по схемите“ на практика са надвишени. Когато 

имаме надхвърляне на лимита, нямаме право на прехвърляне на средства. 

И. Чалъков - защо не се спазва съотношението животинска единица 1 към 6,6 ? 

В. Кръстева - точно сме Ви показали как се смята и какво е взето предвид. Икономическия 

размер на стопанството – СПО един път е взето от Евростат, втори път е по правилата за 

обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и преразпределителното плащане с 30 ха 

завишена ставка. Направено е сравнение по три показателя и се показва този размер. 

Министър Д. Танева - тази структура по икономически размер на стопанството е 

залегнала и в SWOT анализа, въз основа на който ще е програмирането по новата ОСП. 

Подкрепя се доход на стопанства, а не на животни. 

С. Чуканов - искаме да зачеркнем изобщо месодайното говедовъдство под селекционен 

контрол. Реално всички останали ще получат в пъти повече отколкото точно тези хора, 

които направиха в последните години най-много инвестиции. Не само инвестиции в 

генетика, инвестиции и в инфраструктура. 

Министър Д. Танева - тръгвайки в началото на програмния период с размера на 

животните и сегашния ръст, който се отчита за този период прави така, че е невъзможно 

прелокиране на средства – 22% ръст колежката каза, че отчита статистиката. 

М. Степанчева - ставките в биволовъдството паднаха изключително много. Аз не мога да 

се съглася, че кравите под селекционен контрол трябва да вземат толкова много. Бивола е 

къснозряло животно, влиза в производство едва в четвъртата година. Аз предложих още 

миналата година, да представяме документи за изхранване, защото в цяла Северна 

България не ги доят. Предаването да става само срещу официалния документ фактура, 

никакви приемни протоколи. Предложих да няма биволовъдството модулирана ставка. 

Фермите с повечко животни са няколко. Който иска да предава мляко за изхранване на 

животни, когато подава Декларация № 3 да представя с кого има договор за продаването 

на млякото. Предлагам в биволовъдството да не се разрешава за изхранване биволско 

мляко на други видове животни. 

Т. Колев - престъпление всякакво мляко, каквото и да е прясно да бъде изхранвано за 

животни. В закона не са задължени да отчитат с фактури и затова е прието с приемо-

предавателните протоколи. 

Я. Попова - за модулираната ставка сме и бяхме твърдо против изобщо тя да се променя от 

начина, по който се прилага от 2017 година. Така сме го предлагали винаги – 300 за 

дребните преживни е една добра цифра, защото по този начин стопанството е най-

рентабилно. При така предложения модел тя отново пада, но естествено е по-добре спрямо 

модулация до 100. Във връзка обаче с предложението на колегите за тези начини да се 

заобикалят правилата с така нареченото „мляко за фураж“ в овцевъдството, в един от 
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предходните съвети видяхме данни във всяко едно от въдствата с колко се е покачил този 

процент. При нас не е така висок. За приемо-предавателните протоколи няма никакъв 

проблем всяко едно ЗП да си взима фактури, да си издава фактури. 

Ц. Цочев - при кравите няма предложение да отпадне продажба на мляко за изхранване, 

тъй като има млечни фирми, които продават краве мляко на хора, които угояват телета и 

които ги взимат след коластрения период. Не трябва да отпаднат абсолютно при всички. 

Б. Синапов - Обединени български животновъди ще внесе официално още веднъж 

предложение – фактури, доказване с фактури, никакви протоколи. 

Р. Матански - ние предлагаме да остане миналогодишната ситуация, като модулирана 

ставка. 

С. Василева - да помислят отново, във връзка с декларацията за изхранване. 

Европейското законодателство дава такава възможност. Ние се възползвахме от нея. Има 

такива практики. Използва се краве мляко и в свинефермите при изхранване на животните. 

С. Караколев - с декларация става, когато заявяваш, че ставаш оператор на фураж.   

Иначе самото доказване става с фактура. 

Ю. Коюнджийска - така наречената „декларация за фуражите“, съответно дава 

възможност на всеки един ЗС да отметне на кои животни ще дава своето мляко, а не, че се 

доказва с декларация това количество мляко. Това е възможност, която наистина е много 

добра, но тези, които имат приемо-предавателни протоколи, не винаги ги отчитат към НАП. 

Предложението е само с фактура, независимо физическо лице или юридическо лице е. 

Вече всички стопани са с БУЛСТАТ. 

Министър Д. Танева - утре до 12 часа всеки член на Консултативния съвет писмено да 

предложи как и дали да остане възможността да докажеш реализация за фураж и срещу 

какви документи. Ще се съобразим с мнозинството. Тук казват колеги, че само кравето 

става за изхранване за фураж, овчето и биволското не служат за изхранване за фураж. 

  

По т.4. Докладва С. Василева - от февруари месец е факт промяната на Закона за 

животновъдство, в който е казано, че членове на Съвета са национално представителни 

организации, които имат структура на областно ниво. Едната опция за членство – ОКСЖ 

председатели или заместници да бъдат редовни членове на Съвета. Естествено членове 

могат да бъдат т.н. „представители на професионалните организации“. Правилника ще бъде 

качен на страницата за обществено обсъждане.  

 Председателят и заместник-председателят на ОКСЖ могат да бъдат с мандат една 

година, членове на Съвета на областно ниво могат да бъдат всички животновъди. 

Представител на национално представена организация в областта на животновъдството не 

може да бъде едновременно и представител на ОКСЖ. Като идея е условието при заявяване 

за участие в съвета да бъде дискутирано на заседанията. И тъй като промените ги правим в 

един период, в който вече имаме действащ Съвет с определена заповед, затова предлагаме 

всички лица, които са национално представителни, да подадат заявление с документите, 
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които доказват тази представителност в министерството, за да може да се направи 

актуализация на заповедта. 

Б. Синапов - приветствам тези предложения, това по най-бързия начин да го направим. 

С. Боева - какво може да се направи за нови браншове, докато стигнат до 

представителството. 

С. Василева - по отношение на представителността няма да има никакъв проблем, защото 

там имаше опция национално представена в сектора или направлението. Всичките четири 

критерия, които изредих, са кумулиращи се. 

Т. Цветков – необходимо е да се сложи ред в провеждането на Съвета и предлагам, когато 

се разискват тези въпроси, предварително съответните представители на браншовете да 

излязат с едно-единно становище и да дойдат тук. 

С. Караколев - предложението, което имаме ние е Областните консултативни съвети да 

бъдат с представител, а не представители на всички 28 ОКСЖ. 

Министър Д. Танева - двадесет и осем области имаме. Има специфични райони, добре е 

за хората и в крайна сметка не забравяйте, че всички тези съвети са вид комуникационен 

канал към заинтересованите страни. 

 

 (Закрито заседание в 17,50 ч.) 

 

 

Поставени задачи на заседанието на  

Съвета по животновъдство, проведен на 29.07.2019 г. 
 

 до утре, 12 часа, членовете на СЖ да представят писмено предложенията си по 

отношение условията за доказването на реализацията на млякото, като фураж 

 

 

Председател: /П/                                                           

Десислава Танева 

Министър 

 

Зам.-председател: /П/       

Доц. д-р Янко Иванов      

Заместник-министър 

 

 

 

Изготвил: /П/ 
/М. Узунова/ 
 

* На Съвета се води аудио запис и стенографски протокол, на база на които е изготвен настоящия 
протокол. Стенографският протокол се съхранява в дирекция „Животновъдство”. 


