
Насоки за кандидатстване на фермерите по Схемите за 

директни плащания за животни под селекционен 

контрол 
 
Тези насоки са за кандидатстване на фермери по следни схеми: 

 
1. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или 

месодайни крави под селекционен контрол; 
2. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки 

под селекционен контрол. 

 
Уважаеми ФЕРМЕРИ, 

 
За да получите директни плащания по двете схеми е необходимо да 

предприемете следните стъпки: 
 

1. В зависимост от породата, която отглеждате, да се обърнете към 
съответната развъдна организация. 

2. Списъкът на одобрените развъдните организации е качен на сайт 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/

ZooIssues/Razvydno.aspx 
3. За породите, за които не можете да намерите развъдна 

организация в списъка, се обърнете към най близкия център на 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството (ИАСРЖ). Адресите на центровете ще 

намерите на сайт: www.iasrj.eu в меню „Контакти”. При 
проблеми с намиране на информацията се обадете на телефон 

02 961 13 29 
4. Развъдната организация, респективно ИАСРЖ, определя дали 

вашите животни, отговарят на изискванията за породата. 
5. Животните, които отговарят на характеристиките на породата се 

поставят под селекционен контрол и за тях се сключва договор 
за развъдна дейност. 

 
Кога можете да кандидатствате по схемата и да получите 

финанасиране: 
 

1. За животните от автохтонните породи – в същата година, в която 
е сключен договора, до приключване на срока на 

кандидатстване по схемата. 

2. За животни от комерсиалните породи за мляко: Черношарено 
говедо, Кафяво говедо, Симентал, Монбелиард, Българско 

родопско говедо, Черноглава плевенска овца, Синтетична 
популация българска млечна овца, Лакон, Асав, Аваси, 

Българска бяла млечна коза и др., след извършване на 
едногодишен контрол на продуктивността и при условие, че 



животните имат продуктивност не по - ниска от минималната за 

породата. 
3. За животни от породите за мляко, внесени от други страни и 

притежаващи сертификат за произход, които ще раждат за първо 

година, в същата година, в която е сключен договора, до 
приключване на срока на кандидатстване по схемата. За 

животни на второ, трета и друга лактация - по преценка на 
развъдната организация. 

4. За животни от породите за месо, внесени от други страни и 
притежаващи сертификат за произход, в същата година, в която 

е сключен договора, до приключване на срока на 
кандидатстване по схемата. За животни без сертификати за 

произход- по преценка на развъдната организация. 
 


