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             Цели за 2019 г. Мярка Дейност 
Срок за 

изпълнение 
през 2019 г. 

Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 
самооценка* 

Индикатор за целево 
състояние  

(заложен в началото на 2019 
г.) 

Индикатор за текущо 
състояние  

(отчетен в края на 2019 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическа цел 1: УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

8. Опазване на 
биологичното 
разнообразие и 
генофонда в 
растениевъдството 
и животновъдството 

1. Постоянен 
мониторинг за 
състоянието на 
националните 
генетични ресурси в 
животновъдството 

1. Поддържане на 
национална мрежа за 
мониторинг на 
генетичните ресурси в 
животновъдството 

декември  

Налична информация за 
състоянието и 
динамиката на 
генетичните ресурси в 
страната и други 
държави   

Поддържани  точки за 
мониторинг - 22  

Поддържани 22 точки за 
мониторинг 

1 - Напълно 
постигната 
цел (100%)      

2.  Поддържане на 
национална  
информационна система 
за генетичните ресурси в 
животновъдството, 
интегрирана със 
системите EFABIS на 
Европейската ИАСРЖ 
фокусна точка и DAD-IS 
на ФАО  

декември  

Налични данни за 
генетичните ресурси в 
страната и други 
държави  

Брой включени в системата 
животни - 304 676  

306 283 животни включени 
в системата 

1 - Напълно 
постигната 
цел (100%)      

3. Определяне на 
рисковия статус и тренда 
на изменение на 
породите 

 

Определен рисков 
статус на породите от 
националните генетични 
ресурси и проследен 
тренд на изменение на 
породите  

Брой породи с определен 
статус -  39  

40 породи с определен 
статус 

1 - Напълно 
постигната 
цел (100%)      

2. Съхранение и 
управление на 
генетичните ресурси 
в животновъдството 

1. Осъществяване на ex 
situ, in vitro консервиране 
на генетичен материал от 
животински произход
  
  

декември 

Поддържане на  голямо 
разнообразие от  
генетичен материал от 
всички видове и породи 
селскостопански 
животни, включително 

Съхранен генетичен материал в 
Национална  генетична банка - 
1 551 952 дози 
Съхранен генетичен материал в 
Националния генетичен резерв 
- 380 000 дози, в т. ч. от 

1 916 833 дози в НГБ 
 
 
 
391 339 дози в НГР 
 

1 - Напълно 
постигната 
цел (100%);      
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от изчезващи и 
застрашени от 
изчезване местни 
автохтонни видове и 
породи  

застрашени от изчезване и 
изчезващи породи - 79 975 дози  

 
81 921 дози в НГР от 
изчезващи породи 

2. Извършване на ДНК 
анализ  

декември  

Достоверно, научно 
обосновано определяне 
на породна 
принадлежност на 
животните  и извършва 
не на референтни ДНК 
анализи   

Брой анализирани проби по 
етапи на анализа, на база 
планирани мероприятия за 
контрол на развъдната 
дейности, в т.ч.: 
- изолиране на ДНК  
- концентрация на ДНК  
- разреждане и електрофореза  
- PCR  
- фрагментен анализ  

3 475 анализирани проби 
1 - Напълно 
постигната 
цел (100%);      

3. Осъществяване  на 
развъдна дейност с 
видове и породи, за които 
няма създадени 
развъдни организации в 
страната 

декември  

Съхраняване и 
подобряване на 
генетичните ресурси и 
подпомагане 
целесъобразно 
усвояване на държавни 
средства 

Брой животни, с които е 
осъществена развъдна дейност 
– 4 600 

5 056 животни 
1 - Напълно 
постигната 
цел (100%);      
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