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СПРАВКА 

 

за броя на животните за подпомагане по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 

птиците” през 2022 година  

по видове, категории и период на отглеждане 

 

Наименование на ЮЛ/ФЛ..................................................................................................................... 

 

Вид/категория птици: родители от кокоши вид - месодаен тип, яйценосен тип; родители други видове 
                                 (Зачерква се излишното. При родители други видове се посочва вида) 

Животновъден обект №................ 
Капацитет:..................... 
 

 

 

 

 

 

 

Сграда 

 Максимален брой 

допустими птици, 

при спазено условие 

за осигурена подова 

площ не по-малка 

от 10 % над 

задължителния 

стандарт 

                           

 

                           Движение на птиците 

    

 

                        Брой по мерки 

 

   Налични към 01.01.2022 г. 

и/или зареждане (към дата на 

начална възраст) 

Налични към крайна 

дата на навършване на 

пределна възраст  и/или 

налични към 31.12.2022 г 

Отпад Смъртност Подпомагане 

по мярка А 

Подпомагане 

по мярка Б 

Подпомагане 

по мярка В 

№ Капацитет Брой Начална 

дата 

Брой Крайна 

дата 

Брой Брой Брой Брой Брой Брой 

            

            

            

Всичко:            

            

Подпис:            

(подпис на представляващия ЮЛ и печат)          
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Справката се попълва поотделно за родители от кокоши вид-месодаен и яйценосен тип и родители други видове.     

По мярка А се кандидатства за брой птици, не по-голям от тези по мярка Б. По мярка В се кандидатства само за брой птици, които се реализират до кланица през 

периода след подаване на заявление до 31.12.2022 г..  

Водещото при попълване на справката e да се спазва изискването за възрастта, съгласно указанията:    

*В колона „Максимален брой допустими птици, при спазено условие за осигурена подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт“ се посочва броят, 

получен при спазване на следния алгоритъм, посочен в т. 8, мярка Б на указанията: 

К х СП/м2 = РП/м2 и  

РП/м2 ÷ УП/м2  = Брой  допустими птици 

 

Където:  

Капацитет (К): взема се капацитета на съответния  вид и метод на отглеждане (при пуйки) от Удостоверението по чл. 137 на ЗВД. 

Стандартна площ/м2 (СП): площта на птица, съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - Приложения №№ 7, 8 и 9.    

Реална площ/м2 (РП): получена площ на обекта, при спазване изискванията за хуманно отглеждане. 

Увеличена площ/м2 (УП): Увеличаването на площта с 10% от посочената по Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти  

Брой допустими птици: максимален брой допустими за кандидатстване, който е получен при спазване условието за осигуряване 10 % повече площ. 

 

Стандартна площ по видове и категории: 

- 7 броя родители от месодаен тип на м2 или 0.142857 м2/птица  

- 9 броя родители от яйценосен тип на м2 или 0,11 м2/птица 

- 5 броя родители пуйки на м2 при отглеждане на скаров под или 0,20 м2/ птица 

- 2,2  броя родители пуйки на м2 при подово отглеждане или 0,45 м2/птица 

- 5 броя родители патици на м2 или 0,20 м2/ птица 

- 2,5 броя родители гъски на м2 или 0,40 м2/ птица 

 

Увеличаването на площта с 10% и осигуряване на площ според вида, направлението на родителите и метода на отглеждане, както следва:  

- за родители – кокоши вид от месодаен тип 0.157143 м2/птица; 

- за родители – кокоши вид от яйценосен тип 0,12 м2/птица; 

    за родители пуйки - подово отглеждане 0,49 м2/птица; 

- за родители пуйки - отглеждане на скаров под 0,22 м2/птица; 

- за родители патици 0,22 м2/птица; 

- за родители гъски 0,44 м2/птица. 

 

*В колона „Налични към 01.01.2022” се посочват птици при навършена 18-та седмица. В случай, че са закупени малки пиленца, се посочва датата, в която достигат 18-та 

седмица. В случай, че са заредени и са достигнали начална възраст през предходната година, за начална дата се посочва 01.01.2022 г. В колона „Налични към крайна дата 

на навършване на пределна възраст  и/или налични към 31.12.2022 г.” се посочва броя птици към датата на навършване на 60-та седмица, като в случай, че навършват 

пределната възраст  през 2023 г. се посочва дата 31.12.2022 г. 

*В Колона „Отпад” се посочва прогнозен брой на отпад за съответната партида. Признава се до 15% отпад само при категория „родители”.  

*В Колона „Смъртност” се посочва прогнозен брой умрели птици за съответната партида. Признава се до 10% смъртност  при категория „родители” и  „кокошки 

носачки. 

 

 

        

 


