РЕЗЮМЕ
Процедур чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.001 по
Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към
ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Кой може да кандидатства
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. Частни субекти - земеделски стопани;
2. Публични субекти - Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) или
Изпълнителна Агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен
научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов
(НДНИВМИ).





Кандидатите- земеделски стопани трябва да:
са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 януари
2018 г.;
имат към датата на подаване на проектното предложение икономически размер на
стопанството не по-малко от 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение №1 от
комплекта документи за кандидатстване);
са собственици или ползватели на животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат свине,
птици или ДПЖ и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), преди 1 януари 2018 г.;
не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането
на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. до момента
на подаване на проектното предложение, с изключение на случаите когато дейността на
кандидата е преустановена вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на
епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни.

ВАЖНО: Минималният икономически размер на стопанството за кандидати, чиито
животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже
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чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със
заповед на изпълнителния директор на БАБХ към момента на възникване на събитието, като се
вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в ЖО към датата на подаване на
проектното предложение. В тези случаите се извършва служебна проверка в Интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС).

Какви са допустимите за финансиране дейности
Подпомагането по процедурата е насочено към превенция и ограничаване на възможностите
за разпространението на заразни болести по селскостопанските животни в страната, както и
осигуряване на превенция по отношение възникването на опасни метеорологични явления градушки. Подпомагат се дейности на публични субекти, свързани с повишаване на капацитета им
пряко свързан с: превенция и предотвратяване на епизоотии, както и борбата с тях ( вкл. чрез
намаляване на времето за реакция от страна на компетентните органи); осигуряването на надеждна
и ефективна защита от градови процеси и др. неблагоприятни климатични явления, на територията
на страната.
По процедурата се подпомагат дейности на земеделски стопани в ЖО, в които се
отглеждат свине, птици или ДПЖ, насочени към:
 инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
 инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на
стопанствата;
 инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция,
включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи;
 инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти;
 инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата,
обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за
обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични
води.
ВАЖНО:
 Проектните предложения, представени от частни субекти- земеделски стопани, включващи
дейности в животновъдни стопанства, са допустими за подпомагане само ако са свързани с
мерките за биосигурност и отговарят на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към ЖО (обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 г.) и ЗВД.
Кандидатите земеделски стопани представят становище от БАБХ, от което да е видно, че
предвидените инвестиции в проектното предложение, отговарят на мерките за биосигурност,
посочени в Наредба № 44 от 2006 г. и ЗВД ведно с Приложение № 5 от пакета за кандидатсване,
заверено от БАБХ.
 Дейностите, свързани със странични животински продукти трябва да са в съответствие със
ЗВД, в т.ч. Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за консумация от човека.
 Инвестициите по проекта трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната
среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ).
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За какво може да се кандидатства
1. За проекти на БАБХ и НДНИВMИ допустимите за подпомагане са разходи за:
а) закупуване на оборудване, инструменти и съоръжения за лаборатории;
б)закупуване на мобилно оборудване за транспортиране и пренасяне на проби, взети от ЖО или
диви животни;
в) инсталации, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатории;
г) акредитация на лаборатории;
д) закупуване на лицензи, придобиване и разработка на софтуер за лаборатории;
е) Общи разходи, свързани със съответния проект за такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултантски услуги.
2. За проекти на ИА „Борба с градушките” допустимите за подпомагане са разходи за:
а) строително – монтажни дейности (СМР) свързани с изграждане и реконструкция на кули,
използвани за монтаж на радарни станции, вкл. прилежаща инфраструктура към тях;
б) закупуване на радарни станции, вкл. оборудване за анализ и съхранение на бази данни;
в) закупуване на транспортни средства, оборудвани за превоз на противоградна техника и
специфични товари;
г) инсталации, включително разходи за монтаж и въвеждане в експлоатация на радарни станции;
д) закупуване на лицензи, придобиване и разработка на софтуер за противоградна защита;
е) Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултантски услуги.
3. За проекти на земеделски стопани допустимите за подпомагане са разходи за:
а) закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция и девастация в рамките на ЖО;
б) изграждане на санитарни възли, вкл. закупуване на инсталации и оборудване в помещенията за
персонала (например изграждане и оборудване на съблекални с персонални шкафчета за съхранение
на личното цивилно облекло, личното работно облекло, бани с душове, умивалници и
приспособления за дезинфекция на ръце, вани за почистване и дезинфекция на обувки и др.) в ЖО;
в) изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения, осигуряващи безопасността на
обекта и здравното благополучие на животните, които не позволява свободен достъп на хора и др.
животни, както и закупуване на системи за контрол на достъпа до ЖО;
г) изграждане или закупуване на съоръжения или системи за съхранение на фуражи, осигуряващи
защита и повишаване безопасността при съхранение от диви птици, гризачи и други, включително
такива за дезинсекция и дератизация;
д) закупуване на оборудване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични
животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсинерация;
е) изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат
животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване и
съхранение на тор, торови течности и технологични води;
ж) инсталации на оборудването, посочено в букви „а“, „г“ и „д“, свързано с мерки за биосигурност,
включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите;
з) Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултантски услуги.
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Какъв е бюджетът на процедурата
45 905 931 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), от който:
 9 387 840 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – публични субекти;
 36 518 091 лв. е гарантираният размер на БФП за кандидати – частни субекти - земеделски
стопани.

Какви са финансовите условия за подпомагане
15 000 лв. е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.
3 911 600 лв. е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение,
представено от един кандидат - публичен субект,
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един
кандидат - земеделски стопанин е:
 1 955 800 лв. за животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат свине;
максималният размер на допустимите разходите за 1 ЖО, включен в проекта, е в размер до
1 369 060 лв.;
 977 900 лв. за животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат птици;
 391 160 лв. за животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат дребни преживни
животни.
Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на
ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 1 955 800 лв., за кандидати земеделски стопани, които
помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП).

Какъв е % на субсидията
 80 % от размера на допустимите разходи е финансовата помощ за проекти на публични субект;
 до 70 % от размера на допустимите разходи е финансовата помощ за проекти на частни субекти
- земеделски стопани, които включват само ЖО/обекти, който/които са засегнати от усложнена
епизоотична обстановка.
ВАЖНО: Кандидати, засегнати от усложнена епизоотична обстановка, са земеделски
стопани, в чиито ЖО/обекти е извършено унищожаване на животни поради установени
заразни болести, след 1 януари 2018 година, за което е представен протокол за
унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
 60 % от размера на допустимите разходи е финансовата помощ за проекти на частни субекти земеделски стопани с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена
епизоотична обстановка.
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ВАЖНО: Кандидатите- земеделски стопани по своя преценка могат да заявят финансова
помощ в размер до 50 % от размера на допустимите за подпомагане разходи, която не може да бъде
увеличаван след датата на подаване на проектното предложение. При избор на интензитет за
подпомагане 50 %, кандидатите прилагат популярния избор на изпълнител по проект чрез
представяне на три съпоставими оферти. Това позволява допустимит разходи да бъдат извършени
след подаване на проекта.
ВАЖНО: При заявяване на финансова помощ над 50 %, кандидатът- земеделски стопанин
трябва да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за
определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от
ЕСИФ.

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите
Одобреният проект на бенефициенти:
 частни субекти се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР,
за които се изисква издаване на разрешение за строеж- в срок до 36 месеца от датата на
подписването на административния договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);
 публични субекти се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на
административния договор с ДФЗ.
Крайният срок за изпълнение на проектите е до 15.09.2023 г.

Какъв е начинът на подаване на проектите
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр
за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН
2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се
осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на
кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете
започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция
и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.
ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е
асоцииран профила в ИСУН 2020.
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Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 5.1
17:30 часа на 10 юли 2020 г.

Кой и по какъв ред ще оценява проектите
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия,
назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ.
Оценката на проектните предложения включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).
ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти,
включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.
След приключване на оценката на АСД, на интернет страницата на ДФЗм(www.dfz.bg) и в
ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до ТФО с
посочени основанията за това, а на недопуснатите проекти се съобщава на кандидатите по реда на
чл. 61, респективно чл. 18а /в сила от 10.10.2019 г./ от Административнопроцесуалния кодекс.
Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до ТФО могат да подадат възражения
пред изпълнителния директор на ДФЗ в едноседмичен срок от съобщението на електронната
страница на ДФЗ относно оценката на АСД. Само проектни предложения, преминали успешно
оценка на АСД, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, се поканват да
представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като
представят необходимите документи, с цел сключването на Административен договор.
ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на
Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020.
Разплащателна агенция (РА) не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за
кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ-РА.

Къде мога да намеря подробна информация
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване/УК, Условията за
изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на
земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за
обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни
фондове: www.eufunds.bg.
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Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 5.1
№

Критерий за подбор

Минимално изискване

Приоритет № 1 „Проектни предложения, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е
възникнала епизоотична обстановка“
1.1

1.2

1.3

Проектни предложения, които се
реализират
в
рамките
на
землището на населено място, в
което е възникнала епизоотична
обстановка
Проектни предложения, които се
реализират в рамките на община, в
която е възникнала епизоотична
обстановка
Проектни предложения, които се
реализират
в
рамките
на
административна област, в която е
възникнала
епизоотична
обстановка

Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в ЖО/обекти,
разположен/и на територията на населено място, в рамките на което е обявено огнище на
заразна болест по свине, птици или ДПЖ. Отглежданите животни, в ЖО/обекти, включени в
проекта трябва да съответстват на вида животни, за които е обявено огнище на заразна болест.
Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в ЖО/обекти,
разположен/и на територията на община, в рамките на която е обявено огнище на заразна
болест по свине, птици или ДПЖ. Отглежданите животни, в ЖО/обекти, включени в проекта
трябва да съответстват на вида животни, за които е обявено огнище на заразна болест.
Всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в ЖО,
разположен/и на територията на административна област, в рамките на която е обявено
огнище на заразна болест по свине, птици или ДПЖ. Отглежданите животни, в ЖО/обекти,
включени в проекта трябва да съответстват на вида животни, за които е обявено огнище на
заразна болест.

Приоритет № 2 „Проектни предложения, които се реализират в райони с по-висок риск от епизоотии“
2.1

Проектни предложения, които се
изпълняват в области, в които броя
отглеждани животни е над средния
брой за страната

Свине

Съгласно Приложение № 14 към УК

ДПЖ

Съгласно Приложение № 14 към УК

Птици

Съгласно Приложение № 14 към УК

Проектни предложения, които се
изпълняват в области, в които броя
отглеждани животни е под средния
брой за страната

Свине
Съгласно Приложение № 14 към УК
ДПЖ
Съгласно Приложение № 14 към УК
2.2
Птици
Съгласно Приложение № 14 към УК
Области от част III на Решение на Комисията относно мерките за контрол на
Свине
здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави
членки съгласно Приложение № 14 към УК
Области от част II на Решение на Комисията относно мерките за контрол на здравето
Проектни предложения, които се
на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки
изпълняват в области с по-висок Свине
2.3
съгласно Приложение № 14 към УК
риск от разпространение на
заразни болести
Високорискови области от зараза ШАП, чума по дребните преживни животни
ДПЖ
(ЧДП), Шарка по овцете и козите (ШОК) съгласно Приложение № 14 към УК
Високорискови области от зараза от болестта високопатогенна инфлуенца по
Птици
птиците съгласно Приложение № 14 към УК
Приоритет № 3 „Проектни предложения, представени от земеделски стопани, чиито животновъдни стопанства са пострадали в
резултат на усложнена епизоотична обстановка“
Проектни
предложения,
представени от земеделски стопани
с ЖО, които са засегнати от Проектни предложения, представени от земеделски стопани с ЖО, които са засегнати от
3.1 усложнена епизоотична обстановка усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) всички
в резултат на която са унищожени животни в съответния обект/и.
(убити) всички животни в
съответния обект/и.
Проектни
предложения,
представени от земеделски стопани
с ЖО, които са засегнати от Проектни предложения, представени от земеделски стопани с ЖО, които са засегнати от
3.2 усложнена епизоотична обстановка усложнена епизоотична обстановка в резултат на която са унищожени (убити) част от
в резултат на която са унищожени отглежданите животни на кандидата.
(убити) част от отглежданите
животни на кандидата.

Максимален брой точки
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Макс.
брой
точки
40

40

30

20
40
15

10

25
15
25
25
20

20

10

100

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 10 т. по критериите за оценка.
ВАЖНО:
 Тежестта на критериите за подбор се преценява към датата на подаване на проектното
предложение, съобразно приложените към него документи и заявени данни и се извършва
само за кандидати – частни субекти.
 Проектите на кандидати - публични субекти се класират в рамките на наличния
гарантиран бюджет по реда на тяхното подаване.
 При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за
подбор на проекти, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено
предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер разходи.

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички
кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в
срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 8 май 2020 г. въз
основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,
насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични
явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал,
претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР
2014-2020.
Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедурата от Утвърдени насоки
за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-5.001 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1
„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни
природни
бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, публикувани на 08.05.2020 г.
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Приложение № 14 към Условията за кандидатстване
по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001
I. Проектни предложения, които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е над средния брой за
страната
Вид животни
Област
Свине
Добрич, Стара Загора, Варна, Шумен, Бургас, Разград, Пазарджик, Ямбол, Русе
ДПЖ
Хасково, Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Шумен, Пловдив, Сливен, Враца, Търговище, Силистра
Разград, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Търговище, Шумен, Плевен, Добрич, Хасково, Русе,
Птици
Монтана, Сливен
II. Проектни предложения, които се изпълняват в области, в които броя отглеждани животни е под средния брой за
страната
Вид животни
Област
Търговище, Велико Търново, Сливен, Ловеч, Пловдив, София област, Благоевград, Габрово, Плевен, Монтана,
Свине
Видин, Враца, Хасково, Кюстендил, Силистра, Кърджали, Перник, Смолян, София град
Плевен, Варна, Велико Търново, Монтана, Ловеч, София Област, Видин, Пазарджик, Ямбол, Разград, Стара
ДПЖ
Загора, Смолян, Перник, Русе, Кюстендил, Габрово, София град
Бургас, Видин, Силистра, Габрово, София Област, Пазарджик, Ловеч, Варна, Враца, Кърджали, Кюстендил,
Птици
Смолян, Благоевград, Перник, София град, Ямбол
III. Проектни предложения, които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести
Вид
Области с по-висок риск
Област, Община, Населено място
животни
Цялата Област Благоевград, Цялата Област Добрич, Цялата Област Габрово,
Цялата Област Кърджали, Цялата Област Ловеч, Цялата Област Монтана, Цялата
Област Плевен, Цялата Област Разград, Цялата Област Русе, Цялата Област
Области от част III на Решение на
Шумен, Цялата Област Силистра, Цялата Област Сливен, Цялата Област София –
Комисията относно мерките за контрол
град, Цялата Област София – област, Цялата Област Търговище, Цялата Област
на здравето на животните във връзка с
Видин, Цялата Област Варна, Цялата Област Велико Търново, Цялата Област
африканската чума по свинете в някои
Враца, В Област Бургас - Цялата община Бургас, Цялата община Камено, Цялата
държави членки (17.02.2020)
община Малко Търново, Цялата община Приморско, Цялата община Созопол,
Свине
Цялата община Средец, Цялата община Царево, Цялата община Сунгурларе,
Цялата община Руен, Цялата община Айтос.
Области от част II на Решение на
Цялата област Хасково, Цялата Област Ямбол, Цялата Област Стара Загора,
Комисията относно мерките за контрол
Цялата област Перник, Цялата област Кюстендил, Цялата област Пловдив, Цялата
на здравето на животните във връзка с
област Пазарджик, Цялата област Смолян, Цялата област Бургас, с изключение на
африканската чума по свинете в някои
общините, посочени в Приложение III
държави членки (17.02.2020)
Високорискови области от зараза от
Области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра,
болестта високопатогенна инфлуенца
Птици
Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Хасково
по птиците
Високорискови области от зараза
ШАП, чума по дребните преживни
ДПЖ
Области Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Благоевград, Пловдив
животни (ЧДП), Шарка по овцете и
козите (ШОК)
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