
ОБРАЗЕЦ
                     

 Входящ № ………/…………г.                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г.

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект 

№…………..…….…….., регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ

Брой животни от 
всеки вид и 
категория

Брой ЖЕ по 
видове животни 
/кол.3 х кол.4/

попълва се от 
заявителя

попълва се 
служебно

1 2 3 4 5

1 Говеда х х х

1,1 Говеда над двегодишна възраст 1

1,2 Говеда над двегодишна възраст за месо 1

1.3.1 Говеда над двегодишна възраст от местни
(автохтонни) породи - Българско сиво 1

1.3.2 Говеда над двегодишна възраст от местни
(автохтонни) породи - Родопско късорого 1

1,4 Говеда над двегодишна възраст, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки
„Плащания за преминаване към биологично
земеделие“ и „Плащания за поддържане на
биологично земеделие“, включени в
направление биологично животновъдство

1

1,5 Говеда на възраст от 6 месеца до две години
0,6

1,6 Говеда на възраст от 6 месеца до две години
за месо 0,6

1.7.1 Говеда на възраст от 6 месеца до две години
от местни (автохтонни) породи - Българско
сиво 

0,6

1.7.2 Говеда на възраст от 6 месеца до две години
от местни (автохтонни) породи-Родопско
късорого 

0,6

1,8 Говеда на възраст от 6 месеца до две години,
одобрени за подпомагане по дейностите от
подмерки „Плащания за преминаване към
биологично земеделие“ и „Плащания за
поддържане на биологично земеделие“,
включени в направление биологично
животновъдство

0,6

2 Биволи х х х

2,1 Биволи над двегодишна възраст 1

Видове пасищни селскостопански 
животни, съгласно § 2в, т. 1 от ДР на 

ЗСПЗЗ

№ по 
ред

Коеф. за прирав-
няване на съответ-
ния вид животни 

към 1 ЖЕ, съгласно 
§ 2з от ДР на ЗСПЗЗ



Брой животни от 
всеки вид и 
категория

Брой ЖЕ по 
видове животни 
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§ 2з от ДР на ЗСПЗЗ

2,2 Биволи над двегодишна възраст от местни
(автохтонни)  породи - Български бивол 1

2,3 Биволи над двегодишна възраст, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки
„Плащания за преминаване към биологично
земеделие“ и „Плащания за поддържане на
биологично земеделие“, включени в
направление биологично животновъдство

1

2,4 Биволи на възраст от 6 месеца до две години
0,6

2,5 Биволи на възраст от 6 месеца до две години
от местни (автохтонни) породи - Български
бивол

0,6

2,6 Биволи на възраст от 6 месеца до две години,
одобрени за подпомагане по дейностите от
подмерки „Плащания за преминаване към
биологично земеделие“ и „Плащания за
поддържане на биологично земеделие“,
включени в направление биологично
животновъдство

0,6

3 Овце х х х

3,1 Овце 0,15

3.2.1 Овце от местни (автохтонни) породи-Бяла
маришка 0,15

3.2.2 Овце от местни (автохтонни) породи-Вакла
маришка 0,15

3.2.3 Овце от местни (автохтонни) породи-
Реплянска 0,15

3.2.4 Овце от местни (автохтонни) породи-Местна
карнобатска 0,15

3.2.5 Овце от местни (автохтонни) породи-
Медночервена шуменска 0,15

3.2.6 Овце от местни (автохтонни) породи-
Копривщенска (Средногорска) 0,15

3.2.7 Овце от местни (автохтонни) породи-
Дъбенска 0,15

3.2.8 Овце от местни (автохтонни) породи-
Средностаропланинска 0,15

3.2.9 Овце от местни (автохтонни) породи-
Каракачанска 0,15

3.2.10 Овце от местни (автохтонни) породи-
Странджанска 0,15



Брой животни от 
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категория
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3.2.11 Овце от местни (автохтонни) породи-
Сакарска 0,15

3.2.12 Овце от местни (автохтонни) породи-
Котленска 0,15

3.2.13 Овце от местни (автохтонни) породи-
Среднородопска 0,15

3.2.14 Овце от местни (автохтонни) породи-
Свищовска 0,15

3.2.15 Овце от местни (автохтонни) породи-
Софийска (Елинпелинска) 0,15

3.2.16 Овце от местни (автохтонни) породи-
Тетевенска 0,15

3.2.17 Овце от местни (автохтонни) породи-
Западностаропланинска 0,15

3.2.18 Овце от местни (автохтонни) породи-
Брезнишка 0,15

3.2.19 Овце от местни (автохтонни) породи-Местна
старозагорска 0,15

3.2.20 Овце от местни (автохтонни) породи-
Черноглава плевенска 0,15

3,3 Овце, одобрени за подпомагане по
дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие“ и
„Плащания за поддържане на биологично
земеделие“, включени в направление
биологично животновъдство

0,15

4 Кози х х х

4,1 Кози 0,15

4,2 Кози от местни (автохтонни) породи-Местна
дългокосместа (Калоферска) 0,15

4,3 Кози, одобрени за подпомагане по
дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие“ и
„Плащания за поддържане на биологично
земеделие“, включени в направление
биологично животновъдство

0,15

5 Коне х х х

5,1  Коне - идентифицирани и над 6 месеца, с 
изключение на конете с предназначение "за 
спорт"

1



Брой животни от 
всеки вид и 
категория
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/кол.3 х кол.4/
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5.2.1 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от 
местни (автохтонни) породи, с изключение 
на конете с предназначение "за спорт"-
Каракачански

1

5.2.2 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от 
местни (автохтонни) породи, с изключение 
на конете с предназначение "за спорт"-
Старопланински

1

5.2.3 Коне - идентифицирани и над 6 месеца от 
местни (автохтонни) породи, с изключение 
на конете с предназначение "за спорт"-
Рилородопски

1

ОБЩО ЖЕ: х х

ОБЩО ЖЕ за говеда за месо и животни от 
местни  (автохтонни)  породи:

х х

ОБЩО ЖЕ за животни, одобрени за 
подпомагане по дейностите от подмерки 
„Плащания за преминаване към 
биологично земеделие“ и „Плащания за 
поддържане на биологично земеделие“, 
включени в направление биологично 
животновъдство:

х х

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
дата ………...… /………………. година                                                                                                                   

ЗАЯВИТЕЛ:
                                                                                                          /подпис/
Забележка:                            
1. ЖЕ - Животинска единица     
2. Броят на животните от всеки вид и категория не трябва да се дублират


