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1. К, Узунова, Ю. Митев, Ч. Митева, Ив. Въшин, 2009. Определяне поведението на 

кученца с оглед осигуряване на благополучието им. Trakia journal of sciences”, 2009, бр.. 

7, 4; 

РЕЗЮМЕ 

Осем кученца бяха подложени на тест на открито, по отношение на типизирането на 

техния тип нервна система и формирането на бъдещото им поведение. Целта на 

изследването беше да се избегнат неочаквани и стресови ситуации по време на тяхното 

обучение, което е демонстрация на хуманно отношение към този вид животни. 

Показано е, че тестовете с кучета през периода на тяхната социализация са абсолютно 

необходими, за да се спести излишен стрес по време на обучението, а също така и 

доказателства за опити за спазване на изискванията за хуманно отношение. 
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Ключови думи: нервна система, поведение, хуманно отношение, кучета. 

2. К. Узунова, Д. Гиргинов, Ц. Жлязкова, Д. Павлов, 2009. Влияние на калциевия 

метаболизъм върху здравословното състояние на кучето. Ветеринарна сбирка, стр. 9-10. 

Резюме: 

 Калцият е основният градивен елемент на костната тъкан. Деветдесет процента от него 

се съдържат в костния апарат. Известни количества калций се откриват и във всички 

телесни течности. Калциевите йони участват в поддържането на нормалната 

възбудимост на нервната система и на тонуса на мускулите, в регулирането на 

сърдечната дейност и в процесите, свързани със съсирването на. кръвта. Калцият е 

значим и за протичането на редица храносмилателни и обменни процеси в организма. 

Той е важна съставка на млякото, секретирано от животните, като за тази цел се 

изразходват големи количества от този елемент, Специално в млякото на кучето е уста-

новено съдържание на калций, което Варира от 2,3 до 2,6 g/L (1). Всъщност 

концентрацията иа калция в различните тъкани силно се различава: от 11 000 mmol/kg в 

костите до 0,001 mmol/L в цитоплазмената течност на повечсто клетки [2} 

Съществува постоянна връзка между обменните процеси в организма чрез кръвта, а 

костите в случая играят ролята на регулатор в калциевия метаболизъм в смисъл, че този 

микроелемент се отлага най-много в костния апарат, в зависимост от количеството му в 

приеманата от кучето храна [1, 3, 4]. 

 

3.В. Семерджиев, Л. Сотиров, Ц. Маслев, М. Илиев, К. Узунова, Г. Герчев. Ив. Янков. 

Породни, възрастови и полови особености на активността на лизоцима при овце през 

пролетния сезон. 2009, ”Agricultural science. Animal studies. Veterynary medeiciene”, 55-

59; 

Извършени са изследвания върху 66 овце и 54 коча, 42 женски и 42 мъжки агнета през 

пролетта на 2018 г. Бяха проучени 6 женски овце, 6 мъжки овце на възраст 2-4 години, 

6 женски и 6 мъжки агнета на възраст 3-5 месеца, от следните породи: Каракачанска, 

Replyan, Цигай, Панагюрска, Медночервена шуменска, Карнобатска, Плевенска 

черноглава, Бяла Марица, Старозагорска и Романовска. Животните бяха стопанисвани 

от Института по високопланинско животновъдство – Троян и Аграрен факултет Стара 

Загора, както и частни стопани от Чирпан, Съединение, Видин, Панагюрище и Велико 

Търново. 

Най-висока лизоцимна активност се установи при породата Replyan (0.971±0.328)  и 

при Карнобатската овца (0.863±0.270), най-ниска при Плевенска черноглава овца 

0.106±0.022(p<0.01). 

От кочовете най-висока лизоцимна концентрация беше наблюдавана при тези от 

Карнобатската порода със стойности от 0.537±0.131, последвани от Старозагорската 

порода (0.463±0.086), Каракачанската (0.432±0.225) и Цигайската с 0.381±0.238. 
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Романовската порода агнета показаха най-висока лизоцимна концентрация 

(0.772±0.480), последвани от породата Цигай, Карнобатска и Плевенска черноглава 

(0.246±0.050). Най-ниски активности бяха регистрирани при Старозагорската овца 

(0.162±0.020). 

Ключови думи: лизоцим, овца, коч, мъжки и женски агнета 

4. Д. Костов, Н. Цандев, Д. Владова, К. Узунова, П. Калчев, Д. Колева. Изследване на 

животински костни материали, открити в неолитно селище - Стара Загора,  “Journal of 

biomedical and clinical research” , 2009, suppl.1, vol. 2, 1 

Резюме: 

Изследвани са материали от кости с идентификация на произхода им. Използвани са 

следните методи: остеометричен, метод за определяне минималния брой индивиди, 

метод за определяне видовете кости от кози и овце. Анализирани и идентифицирани са 

общо 3237 костни фрагмента от диви и домашни животни. Те принадлежат на над 1994 

индивида.  При това изследване костите на дивите бозайници представляват 317 или 

9,79% от общия брой на костите, а тези на домашните животни 2917 или 90,11%. 

Ключови думи: археостеология, палеонтология 

5. К. Узунова, В. Радев, Ив. Върляков. Социализация при кученцатата – показател за 

тяхното благополучие. “Trakia journal of sciences”, 2010, vol. 8, 1; 

Резюме: 

Проведено е изследване на връзката между темперамента и социализацията върху 

развитието на поведението на кучето. Тестът на Queinnek е приложен върху 10 кученца 

от породите Доберман и Немска овчарка. Типът на темперамента на всяко кученце се 

определи с цел да се характеризира бъдещото му поведение и адекватните 

взаимоотношения между куче и хора. Показано е, че социализацията при кученца с 

темпераментни типове L и F протича по-лесно и бързо, като по този начин се 

предполага безпроблемно обучение и поведение, подчинено на човешките цели. 

Ключови думи: поведение, куче, социализация, нервна система 

6. К. Узунова, В. Радев, Ив. Въшин, Ю. Митев, Д. Костов, В. Семерджиев, Д. Владова. 

Определяне типа нервна система при кученца, относно правилното им обучение, 

социализиране и формиране на бъдещо поведение. “Trakia journal of sciences”, 2010, vol. 

8, 4 

Резюме 

Проучихме поведението на 24 млади кученца от породите Лабрадор, Боксер и Немска 

овчарка, като използвахме тест със стръв, за да определим типа нервна система и в 

зависимост от това да приложим най-подходящото обучение, социализация и 

формиране на поведение. Доказахме, че използваният тест е бърз, лесен за изпълнение, 
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удобен за организиране и не стресиращ за субектите, тъй като отговаря на изискванията 

за хуманно отношение към животните. Според нашите резултати Лабрадорите бяха 

най-смели и стабилни, следвани от Боксерите и Немските овчарки. 

Ключови думи: куче, поведение, нервна система, обучение, социализация 

7. Ч. Митева, В. Димова, А. Илиев, Ж. Герговска, Ю. Митев, К. Узунова. Интегрирана 

вм - хигиенна оценка на млечни ферми с различен капацитет. Sciences & Technologies- 

Animal studies & Veterinary medicine, 2011. vol. 1, 5 

Резюме: 

Целта на това проучване беше да се оценят хигиенните параметри в млечни ферми с 

различен капацитет и технологични решения и да се установи до каква степен 

установените стойности съответстват на посочените в регламентите. Обекти на оценка 

бяха 6 млечни ферми, разделени в три групи в зависимост от капацитета им – 1ва група: 

над 50 млечни крави; 2ра група: от 10 до 50 млечни крави и 3та група: до 10 млечни 

крави. Фермите са разположени в село Ястребово, област Стара Загора. Основните 

проблеми при оценката на общото състояние на фермите включват липса на места за 

дезинфекция, липса на санитарни помещения, липса на депа за оборски тор, липса на 

съоръжение за изолация и карантина и несистематизирана, непълна или липсваща 

документация и отчитане, липса на план за действие в екстремни ситуации. 

Съществуващите практики в проучваните стопанства бяха рискови и предпоставка за 

замърсяване на околната среда. Нямаше действие за ограничаване на миризмата на 

оборски тор, за намаляване на изгорелите емисии на парникови газове в атмосферата и 

за следене на неконтролираното изтичане на каша и отпадни води в почвата. След 

попълване на всички контролни диаграми и анализиране на реакциите по въпросите, 

крайният резултат от интегрираната хигиенна оценка на фермата бе отрицателен. 

Ключови думи: интегрирана оценка на хигиената, млечни ферми, контролни списъци 

8. К. Узунова, Ив. Стойчева, Ч. Митева, Р. Бинев, Ан. Иванов, Ан. Русенов, Т. Пенев. 

Проучвания върху социализационните характеристики чрез използване на два теста за 

определяне на темперамента при кучета от породите Немската овчарка, Доберман и 

Ризеншнауцер. “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ”., 2011, 37/1/, 43- 51 

Резюме: 

Обект на изследване беше влиянието на типа нервна система (темперамент) на кучетата 

от породите Немски Дог, Доберман и Ризеншнауцер върху степента на тяхната 

социализация (адаптиране към околната среда). Използвани бяха два теста за 

изследване на поведението на животните: огледален тест и тест на Queinnec. 

Установено е, че кученцата от породата Немски Дог притежават най-високите 

възможности за социализация, следвани от породите Ризенщнауцер и Доберман. Това 

означава, че представителите на породата Немски Дог ще изискват най-малко време за 

обучение, за да формират специфично поведение. Ризеншнауцер проявява средна 

способност за социализация и ще се адаптира към околната среда по-лесно от породата 
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Доберман и с повече трудности от Немкщия Дог. Кученцата, които биха били най-

трудни за обучение, са тези от породата Доберман, тъй като са най-податливи на 

агресия и лош нрав. 

Ключови думи: Кученца, социализация, тип темперамент, поведение, тест 

9. Ю. Митев, Т. Пенев, Н. Василев, Ч. Митева, Ж. Герговска, К. Узунова. Куцота при 

отглеждането на млечни говеда: разпространение и етиологични фактори. “Sciences * 

Technologies”, 2011, vol. 1, 5 

Резюме 

Куцотата при млечните крави е сред най-сериозните проблеми на съвременното 

говедовъдство. Разпространението на куцотата сред млечните крави варира в световен 

мащаб. Факторите, важни за появата на куцота, са: режим на хранене, генетична 

селекция, социална йерархия, пренаселеност и размер на стадото, свободно 

пространство за разходки, фактори на околната среда и климат, поведение на кравите в 

условия на топлинен стрес, структура на бокса и вид на средството за възпиране, 

практики за грижи за отпадъците и копитата. 

Настоящият преглед показва ясно, че куцотата при млечните крави е широко 

разпространена в различни производствени системи. Честотата на куцотата според 

данните от литературата варира от 0 до 59%. Етиологията на куцотата при кравите е 

многофакторна. Изследвани са множество фактори, като храненето и диетата, 

социалната йерархия в стадото, зоната за разходки и пренаселеността. Други важни 

фактори за куцотата са климатът и поведението на кравите в условия на топлинен 

стрес, свързан с дажбите и навиците за хранене. Видът и комфортът на постелката и 

юларите също играят роля в това отношение. Редовната грижа за копита и 

подрязването са безспорни за предотвратяване на куцота. Прегледът на литературата 

потвърди, че куцотата е важен и спорен въпрос. Може да се направи заключение, че са 

необходими още изследвания, за да се очертае влиянието на производствените 

технологии върху разпространението и последиците от куцотата при млечните крави. 

Ключови думи: куцота, млечни говеда, разпространение на куцота, етиологични 

фактори 

10. Н. Бозакова, А. Атанасов, Л. Сотиров, К. Стоянчев, И. Йотова, К. Узунова, В. 

Герзилов. Влияние на Zn добавка във фуража през горещ летен период върху някои 

продуктивни показатели на пуйки родители. “Bulgarian journal of veterinary medicine”, 

2011, 14 suppl. 1, 9- 17 

Резюме  

Прилагането на хранителни добавка през горещите през горещите месеци от годината е 

важно. Целта на настоящето изследване беше да се покаже ефекта от добавянето на 35 

мг/кг Zn върху някои продуктивни качества на пуйки през горещия летен период. За 

тази цел определихме концентрациите на кортикостерон, яйцеснасянето и живата маса 
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през термонеутралния и летния период (32,63°С). Високата температура на околната 

среда придружена с ниска относителна влажност на въздуха причиняват значителен 

стрес при пуйките проявяващ се със завишени плазмени концентрации на 

кортикостерон при контролната и експериментална групи. Топлинният стрес влияе 

негативно върху яйцеснасянето: 40,95±1,74% при контролните групи и 45,71±1,74% 

при експерименталните групи. Добавката от 35mg/kg Zn при експерименталните групи 

довежда до значително намаляване на плазмените концентрации на кортикостерон 

(P<0,01), по-висоо яйцеснасяне (P<0.05) и предпазва живото тегло през летния период. 

Ключови думи: кортикостерон, топлинен стрес, продуктивност, пуйки, цинк 

11. К. Узунова, Р. Бинев, М. Тодорска, Ч. Митева. Страх и агресия при кучета. 

“Macedonian. Veterin. Review.”, 2011, vol. 34, 2, 47-56 

Резюме 

В този литературен преглед бяха точно дефинирани понятията страх, фобия и агресия 

при кучета, както и техните основни причини. Посочени са специфичните за тези 

условия поведенчески дейности. Придружаващите симптоми бяха детайлно обясняни. 

Бяха представени причините, че развитието на патологичен страх води до агресия при 

кучета, както и предишни различни терапии в зависимост от клиничните признаци. 

Ключови думи: страх, агресия, поведение. лечение, симптоми. 

12. Б. Биволарски, Е. Вачкова, С. Рибарски, К. Узунова, Д. Павлов. Съдържание на 

аминокиселини и биологична стойност на протеини от заешко месо, в зависимост от 

възрастта на отбиване. “Bulgarian journal of veterinary medicine”, 2011, 2, 94- 102; 

Резюме 

Проучено бе съдържанието на аминокиселини и биологичната стойност на протеините 

от заешко месо, изразено като индекс на незаменими аминокиселини (EAAI) в 

зависимост от периода на отбиване. За тази цел 15 бели новозеландски зайци бяха 

разделени в две групи: група А (n = 7) - отбити на възраст 21 дни и група В (n = 8) - 

отбити на възраст 35 дни. Зайците са заклани на възраст 90 дни, в съответствие с 

изискванията за хуманно отношение към животните. Установено бе, че възрастта на 

отбиване на зайците оказва влияние върху съдържанието на аминокиселини и 

биологичната стойност на месните протеини. При зайци, отбити на възраст 35 дни, 

биологичната стойност на протеините е по-висока поради по-високото съдържание на 

основни аминокиселини (лизин, хистидин, аргинин), левцини (левцин и изолевцин) и 

моноамино карбоксилни киселини (валин). Наред с това, биологичната стойност на 

месните протеини в m. Longissimus Lumborum бе по-висока от тази на месото от m. 

Semimembranosus. По отношение на съдържанието на аминокиселини и биологичната 

стойност на протеините в месото се препоръчва отбиване на зайците на възраст 35 дни. 

Ключови думи: биологична стойност на протеини, незаменими и заменими 
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13. Р. Бинев, К. Узунова, Ц. Христов. Обсесивно-компулсивни разстройства при 

кучета. “Човекът и вселената”, 6- 9 . 10. 2011, публикувана в Сборник- доклади, 552- 

563 

Резюме 

Проведени бяха клинични наблюдения върху кучета с OCD (обсесивно-компулсивни) 

нарушения. Въз основа на това изследвахме етиологията, клиничните признаци, 

параклиничните промени, принципите на диагностиката и методите на лечение и 

профилактика при пациенти с тези нарушения. От тези наблюдения се установи, че 

най-честите причини са стрес, генетична предразположеност, други съпътстващи 

заболявания (дерматози или ендокринен дисбаланс) и кондициониране (асоциативен 

набор от действия за създаване на новото поведение). Клиничните симптоми могат да 

бъдат групирани като двигателни, орални, агресивни, вокализация и халюцинаторно 

поведение. Нашите проучвания показват най-висока ефективност при употребата на 

трициклични антидепресанти. 

Ключови думи: Обсесивно-компулсивно разстройство, кучета 

14. К. Узунова, Р. Бинев, М. Люцканов, Н. Николова. Хигиенноетологични 

изследвания при кучета с микроспория. Сборник “Традиции, посоки 

,предизвикателства” 2012, 349- 358; 

Резюме 

Проведени са проучвания при кучета с инфекция от Microsporum, отглеждани в 

развъдник от хигиенна, технологична и етологична гледна точка. Установено бе, че 

причините за появата на персистираща дерматомикоза са недостатъци в технологията 

на отглеждане и липсата на навременна ваксинация на засегнатите животни. 

Използвайки контролен списък за ветеринарномедицинска оценка на всички елементи 

на настаняването в развъдника и поведението на животните, бе направен извод, че 

липсата на съответствие с общите принципи за хигиена на животните е от основно 

значение в етиопатогенезата на инфекцията от Microsporum. 

Ключови думи: превенция, кучета, инфекция Microsporum, хигиена, технология, 

етология 

15. Р. Бинев, К. Узунова, и. Вълчев, Ц. Христов. Психологични нарушения при 

преживните животни. “Journal of Mountain Agriculturale on the Balcans”, 2012, vol. 15, 2, 

331- 353; 
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Резюме 

 

16. Р. Бинев, К. Узунова, Ив. Вълчев, Н. Николова. Психопатологични нарушения при 

коне. “Традиции, посоки ,предизвикателства”, 2012,  359- 368 

Резюме 

Описани са най-често срещаните психопатологични нарушения при коне, известни и 

предполагаеми етиологични фактори да появата им, както и възможности за контрол, 

лечение и защита на животните от тези психози. 

Проучванията върху психологичните нарушения при коне са определено интересни 

предвид многостранното и дълготрайно значение на този животински вид в културата 

на човека. Връзката между хората и конете определя водещата роля на 

антропологичния фактор при появата на психологични нарушения при тези животни. 

Предвид степента, до която конете са станали част от живота на човека, както и 

темперамента им, високата интелигентност, чувствителност и емоционалност, е 

разбираемо, че психози се наблюдават най-често при коне и домашни любимци с 

характерно разнообразие от симптоми. 

Конете са уникален животински вид не само защото се използват за различни цели – за 

езда, транспорт, теглене на товари, за компания и др. – но и поради уникалния им 

полезен и психотерапевтичен ефект върху хората. Този факт определя безкрайните 
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положителни възможности за терапия от животни върху хората, която обикновено се 

разбира като влиянието, което конете оказват върху хората, известно като хипотерапия. 

Ето защо познаването от изследвания на начините за запазване на психологичното 

здраве на конете е с високо значение и практическо приложение. 

Ключови думи: коне, психологични нарушения, лечение, превенция 

17. Й. Попова, В. Димова, Ч. Митева, Ж. Герговска, К. Узунова, Т. Пенев. 

Икономическа ефективност на системите за почистване и съхранение на оборски тор 

във фермите за млечни говеда. “Ecology and future”, 2012. vol. 11, 4 

Резюме 

Извършен е анализ на икономическата ефективност на две системи за отглеждане на 

говеда, използващи различни подходи за почистване и съхранение на оборския тор - 

почистване на твърд оборски тор със съхранение върху подложка за тор и почистване 

на течен тор със съхранение в стоманобетонна лагуна 

Настоящото проучване е извършено в два полуотворени обора за говеда с капацитет 

108 и 120 крави и съответен брой телета и юници. Използвани са две системи за 

почистване и съхранение на оборски тор: вариант А (сграда за 108 крави, система за 

почистване на течен тор с електрически стъргалка, 4-месечно съхранение на 

предварително разреден с вода и хомогенизиран оборски тор в резервоар за тор тип 

лагуна) и вариант Б (сграда за 120 крави, система за почистване на твърд тор с 

използване на трактор с лопата за булдозер и съхранение върху подложка с три 

премествания за 6 месеца). Фуражът се разпределя от смесител. Кравите се доят в 

доилни зали тип рибена кост 2 х 5. Животните са на свободно отглеждане. Грубите и 

обемни фуражи се произвеждат самостоятелно, докато концентратните фуражи са 

закупени. Храненето е съобразено с производителността (среден млеконадой 6500 л, 

90% оплодяемост), физиологичното състояние и възрастта на кравите. Подмяната на 

стадото се извършва с юници от същата ферма. Приходите и разходите за производство 

са изчислени, като се използват цени, валидни към момента на провеждане на 

изследването. 

Установено е, че инвестиционните разходи на крава, свързани с изграждането на 

говедовъдна ферма със система за управление на течен оборски тор (вариант А), са с 

24,89% по-високи в сравнение със съответните разходи на крава във ферма със система 

за управление на твърд оборски тор (вариант Б), а разходите за производство на крава 

са с 10% по-високи във ферма А в сравнение с ферма Б. Икономическата ефективност 

на производството във ферми със система за управление на твърд оборски тор е 37% 

срещу 24,18% във ферми с управление на течен оборски тор. 

Ключови думи: крава, приходи, процент на рентабилност, течна и твърда оборска тор 

18. А. Иванов, З. Киркова, П. Илиев, К. Узунова. Случай на заразяване с Pentastopum 

denticulatum при кози. “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/2/, 191- 195 
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Резюме 

Описан е случай на инфекция с Pentastomum denticulatum при кози. През август 2007 г. 

в стадо от 30 кози, в района на Русе (Северна България), са наблюдавани неспецифични 

клинични признаци: намален апетит, депресия, отслабване, лежане и намалена 

секреция на мляко. Въпреки антибиотичната терапия 3 от козите умират. Извършена е 

некропсия и са установени малки, жълто-бели овални кисти с бял паразит вътре в 

черния дроб, белите дробове и мезентериалните лимфни възли. Паразитите (общ брой - 

30) са изследвани микроскопски и определени като Pentastomum denticulatum - ларвен 

стадий на Linguatula serrata. 

Ключови думи: Pentastomum denticulatum, Linguatula serrata, пентастомиаза 

19. Ю. Митев, Ив. Върляков, Ч. Митева, Н. Василев, Ж. Гюрговска, К. Узунова, В. 

Димова. Свободно отглеждани млечни крави върху различни видове постеля.  

Резюме 

Целта на това проучване е да се изследва поведението на млечните крави през 

периодите на почивка и предпочитанията им към различни материали за постеля с 

ограничено количество слама, както и хигиенната оценка на млечните крави. За 

експеримента са използвани тридесет и шест млечни крави Холщайн в първата до 

четвъртата лактация с живо тегло 610±58 кг и добив на мляко 7364±1202 литра за 305 

дни лактация. За теста за предпочитание са използвани три вида материали за постеля - 

гумени полдожки, постеля от тор и слама и пясък. Хигиенната оценка на тялото на 

животното е направена по 4-точкова система. Средните стойности на изследваната 

функционална активност (ФА) са определени чрез използване на математически модел, 

адаптиран за тази цел. Поставените меки гумени подложки върху бетонен под смекчиха 

неблагоприятните ефекти върху поведението на животните в покой. Времето на лежане 

(iFA-0,4133) върху гумените постелки и броят на легналите (21.2) през деня показаха, 

че гумените постелки са по-удобни за кравите от постелките от оборски тор и слама и 

пясък. При използване на малко количество сламена постеля. кравите предпочитат да 

лежат по-дълго върху меки гумени подложки. Хигиенната оценка на тялото на 

млечните крави е между 1,40 и 2,94. и зависи от подовата постеля и редовното 

почистване на бокса. 

Ключови думи: комфорт на кравите, свободно отглеждане, млечни крави, поведение, 

материали за постелка 

20. Ю. Митев, Т. Пенев, Н. Василев, Ч. Митева, Ж. Герговска, К. Узунова. Влияние на 

куцотата върху някои продуктивни качества и здравословното състояние на крави във 

ферми за млечни говеда. “Bulgarian Journal of Sciences”, 2012, vol. 10, 1 

Резюме 

Интензификацията на съвременното говедовъдство постигна високи стандарти на 

млечна продуктивност. Дискусията, проведена тук, показва ясно, че високите добиви на 
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мляко предразполагат кравите към куцота и в резултат на това до значителни загуби на 

мляко. Тази производителност на кравите изисква адекватен прием на фураж, за да 

отговори на повишената метаболитна скорост. Този тип хранене често води до 

метаболитни нарушения и представлява риск от поява на куцота. Болестите на копитата 

и краката при говедата се отразяват на техния репродуктивен потенциал, здраве на 

вимето, хигиена на тялото, телесно състояние и следователно върху икономическите 

резултати на млечната индустрия. 

Ключови думи: куцота, млечни говеда, производителност, здраве 

21. Т. Пенев, Ю. Митев, А. Илиев, И. Борисов, Ч. Митева, Ж. Герговска, К. Узунова. 

Хигиенни и технологични условия, благоприятстващи куцотата при млечни крави. 

Revue de medicine veterinaire”, 2012, 163,11 499- 504 

Резюме 

Куцотата е сложен проблем и нейното развитие зависи от много фактори, като 

технологии за отглеждане на млади животни и млечни крави, правилното проектиране 

и изграждане на сгради за животни, както и от вграденото оборудване: основните 

микроклиматични и хигиенни условия на околната среда. Социалната йерархия, 

генетичната предразположеност, възрастта, телесното състояние и лактационният 

стадий са утежняващи фактори за по-високи нива на куцота в някои ферми, в 

зависимост от прилаганата технология на отглеждане. Земеделските производители по 

целия свят харчат хиляди Евро за изграждането на своите ферми, но преди всичко. те 

трябва да са запознати с хигиената на животните и технологическите характеристики 

на всяка система, в противен случай всяко отклонение или неизпълнение от 

установените норми може да предизвика висока чувствителност и риск от куцота при 

млечните крави. 

Ключови думи: млечни крави, куцота, благоприятни условия, хигиена на животните, 

технология. 

22. И. Върляков, Т. Пенев, Ю. Митев, Ч. Митева, К. Узунова, Ж. Герговска. Влияние на 

куцотата върху поведението на млечни крави при интензивното им отглеждане. 

“Bulgarian journaj of Agricultural Science”, 2012, 18, 1, 126- 133 

Резюме 

Настоящият обзор е опит за систематизиране и анализиране на публикувани досега 

изследвания относно куцотата и нейното влияние върху поведението на млечните 

крави, отглеждани при интензивни условия. Установено бе, че куцотата влияе върху 

поведението на социалния ранг и йерархията на отделните животни в стадото. Кравите 

с проблеми с движението и открита куцота губят позиция в хранителната пътека, 

променят мястото си на почивка, губят позиция при влизане в доилната стая или 

посещения при доилен робот, което променя целия ред на влизане за доене. Всичко 

това се отразява от една страна, върху тяхната производителност, а от друга - върху 

способността им да оцелеят в стадото, което изисква бързи и адекватни мерки от страна 
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на фермерите за контрол на проблема. Строгият контрол върху поведението на стадото, 

благосъстоянието и професионалното отношение на животновъда могат да дадат ранни 

индикации за реална промяна в здравословния статус на кравите и това не бива да се 

пренебрегва при избора на технология при съвременното интензивно отглеждане на 

млечни говеда. 

Ключови думи: благополучие, поведение в стадото, социален ранг, доилна зала, 

здравен статус 

23. Ж. Герговска, Ю. Митев, Т. Ангелова, Д. Йорданова, Ж. Кръстанов, К. Узунова. 

Влияние оценката на телесното състояние при отелване на 305-дневен и тестов – 

лактационен период при Холщайн - фризийски и Кафяви швейцарски говеда. Journal 

Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/2/ 141- 149 

Резюме 

Проучването обхваща 37 крави, 20 от които от Холщайн-фризийска порода и 17 от 

кафява швейцарска порода във фермата на Земеделския институт в Стара Загора. 

Кравите и от двете породи са отглеждани заедно при сходни условия на отглеждане и 

хранене. Приложена е система на свободно отглеждане с индивидуални боксове за 

почивка. Кравите са разделени на три технологични групи в зависимост от 

физиологичното им състояние, съответно: сухостоен период, първи период на 

лактацията (до 120-я ден на лактацията) и втори период на лактацията. Храненето се 

основава на пълноценна дажба, включваща царевичен силаж, суха люцерна, 

концентриран фураж и витаминен минерален премикс. Концентрираният фураж по 

време на лактация съответства на средния млеконадой на групата. Оценката на 

телесното състояние на кравите (ОТС) се измерва ежемесечно по 5-степенна система за 

оценяване с точност до 0,5 точки. Оценката на телесното състояние на кравите при 

отелване се измерва 7 до 10 дни преди отелването. ОТС при отелване оказва 

значително влияние върху добива на мляко в 305-дневния лактационен период, добива 

на мляко в тестови ден и производството при пикова лактация. Кравите, достигнали 

ОТС от 3,5 - 4 точки при отелване имаха достатъчно телесни запаси за началото на 

лактацията, което им позволи да достигнат по-голям добив на мляко по време на пика 

на лактацията и по-висок добив за 305 дни в сравнение с кравите с оценка 3 или по-

ниска при отелване. Холщайн-фризийските крави имат по-добър мобилизационен 

потенциал от кафявите швейцарски крави. При ОТС от 2 до 2,5 точки при отелване, 

Холщайн-фризийските крави достигнаха млеконадой, който е само с 876 кг по-малък от 

този на кравите с висока ОТС (3,5 - 4 точки), докато при кафявите швейцарски крави 

разликата бе 1400 кг. Кравите от кафявата швейцарска порода са запазили в по-голяма 

степен защитната реакция за намаляване производството на мляко при намаляване на 

телесните запаси. 

Ключови думи: Оценка на телесното състоянието, 305-дневна лактация, пикова 

лактация, добив на мляко в тестови ден, Холщайн – фризийско, Кафяво швейцарско 

говедо 
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24. И. Върляков, К. Сивкова, В. Радев, К. Узунова. Влияние добавянето на ензима 

Xybeten и Protozin-A в дажбата на овце върху етологичните им параметри. “Journal Fac. 

Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/1/, 59- 66 

Резюме 

Проучено е влиянието от добавянето на синтетични мултиензими Xybeten и Protozin-A 

в дажбата чрез изследване на основните поведенчески дейности на овцете. 

Експериментът е проведен по метода на периода. По време на периода на изпитване 

ензимните продукти се добавят в доза 1 г/кг концентрирана смес. Поведението на 

животните се изучава чрез пряко индивидуално непрекъснато наблюдение за 24 часа. 

Основните функционални дейности, регистрирани в етограмите са: хранене, движение 

и почивка, както и маркери за наличие на дискомфорт. Установено е, че добавянето на 

Protozin-A и Xybeten към дажбата не се възприема като стрес и е подходящо за 

използване като стимулатори на храносмилателните процеси при овцете. Protozin-A 

има по-съществен ефект върху активността на храненето като стимулатор. Xybeten 

увеличава броя на дъвкателните движения (P<0,01) и продължителността на 

преживянето (P<0,01) на 1 болус. Овцете отделят най-много време за хранене, 

последвано от време, прекарано в почивка, когато условията на околната среда се 

контролират от човека. 

Ключови думи: Поведение на животните, ензим, фуражни добавки, овце 

25. Р. Бинев, И. Вълчев, Н. Грозева, Л. Лазаров, Ц. Христов, К. Узунова. 

Морфологични изследвания върху експериментална остра интоксикация с 

антикоагулантен родентицид Бромадилон при фазани. “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul 

Univ.”, 2012, 38/2/, 161-173 

Резюме 

Извършиха се морфологични изследвания, за да се наблюдават промените след 

експериментална остра интоксикация с антикоагулант родентицид бромадиолон при 

фазани. Изследването е проведено с 8 групи фазани, лекувани с увеличаващи се дози от 

тествания препарат: 5 mg/kg (група I)р 10 mg/kg (група II)р 20 mg/kg (група III)р 30 

mg/kg (група IV), 40 mg/kg (група V), 50 mg/kg (група VI), 60 mg/kg (група VII) и 70 

mg/kg (група VIII). Всички птици от групи I до V преживяха интоксикацията, докато 

тези от VI, VII и VIII група загинаха. По време на интоксикацията се наблюдаваха 

неспособност, ускорено и затруднено дишане, адинамия, воднист кървав секрет от 

човката. Всички фазани с фатален изход и оцелелите, които бяха евтаназирани след 

експеримента (ден 20), бяха некропсирани и бяха описани груби промени в черния 

дроб, белите дробове и бъбреците. Промените в черния дроб варираха от силна 

хиперемия и активиране на моноцитно-макрофагеалната система до дифузна 

вакуоларна или грануларна паренхимна дистрофия, както и некробиотични до 

некротични промени, интра- и междулобуларни кръвоизливи, периваскуларна 

мононуклеарна пролиферация и хиперплазия на жлъчните пътища. Белите дробове 

проявяват застойна хиперемия, оток в интерстициума и лигавичната обвивка на 
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бронхите и парабронхиите, десквамация на епителните клетки в бронхиолите и 

белодробните паренхимни кръвоизливи. В бъбречния паренхим се наблюдават застойна 

хиперемия и кръвоизливи, вариращи в широк диапазон от кариолиза и кариопикноза в 

тръбните епителни клетки до клетъчна десквамация и разпадане и некроза. Всички 

наблюдавани промени в паренхимните органи са свързани с дозата, като са по-изразени 

при фазани, лекувани с по-високи дози от тествания родентицид. 

Ключови думи: Антикоагулант родентицид, бромадиолон, фазани, остра 

интоксикация, морфологични изследвания 

26. Ч. Митева, Ж. Герговска, В. Димова, Ю. Митев, К. Узунова, Г. Костадинова, Т. 

Пенев. Начини за подобряване охлаждането на лактиращи крави и тяхното приложение 

у нас. “Sciences * Technologies”, 2012, vol. 2, 5; 

Резюме 

В практиката за говеза все по-широко се използват различни методи за допълнително 

охлаждане на въздуха в животновъдните сгради за елиминиране на вредното 

въздействие на високите температури върху млечните крави. За да се оптимизират 

условията на температура и влажност в животновъдните сгради през лятото успешно се 

прилагат различни комбинации от вентилатори и оросители, изпарително охлаждане, 

намаляване на прякото влияние на слънчевото лъчение, осигуряване на достатъчно 

количество студена, прясна вода и др. Местата за прилагане на тези съоръжения за 

охлаждане включват както сгради за животни, така и зали. Постепенно тези практики 

се въвеждат в млечните ферми в страната, главно в по-големи стопанства и от фермери, 

които са силно мотивирани да продължат да работят в този селскостопански сектор. 

Ключови думи: допълнително охлаждане, вентилатори, оросители, пръскачки, млечни 

крави 

27. В. Димова, Ю. Митев, Ч. Митева, Й. Попова, К. Узунова. Реконструкция на сграда 

за вързано отглеждане на крави с оглед подобряване на някои зоохигиенни показатели. 

“Екология и бъдеще”, 2012,  vol. 11, /1/, 41-47; 

Резюме 

 Целта на настоящото проучване е да се разработи технологичното решение за 

реконструкция и модернизация на реално съществуващата сграда за вързано 

отглеждане на 50 млечни крави с намерение да се подобрят някои от важните и 

параметри за хигиена на животните. Сравнени са два технико-технологични варианта 

на отглеждане на крави. Установено е, че разработеното решение за вързано 

отглеждане на 50 млечни крави, с 2 реда боксове, централна алея за хранене и система 

за почистване на оборския тор с помощта на трактор с булдозерна лопата осигуряват на 

животните по-добър комфорт от другия вариант и гарантират 63,1% по-голяма 

застроена площ, 2,6 пъти по-голям застроен обем и изисквания от нормативите 

коефициент на естествена осветеност в сградите. Разработеното решение осигурява 

подходящи и комфортни условия за отглеждане на животните, като това решение е 
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подходящо за модернизиране на други млечни ферми в България с капацитет от 50 

млечни крави. 

Ключови думи: реконструкция, селскостопански сгради, млечни крави, хигиена на 

животните 

28. Ч. Митева, Г. Костадинова, С. Лалева, П. Славова, Ю. Стайков, В. Кацаров, В. 

Димова, К. Узунова. Протокол за съвременната услуга относно подобряване работата в 

областта на животновъдството и ветеринарната медицина. Sciences &Technologies, 

2012, vol. II, 5; 

Резюме 

Настоящото изследване анализира дейностите на държавни, публични и частни 

структури, подпомагащи работата на земеделските производители след 

Освобождението на България (известен още като период на национален напредък в 

селското стопанство) и хвърля светлина върху ролята им на прототип на съвременната 

екстеншън служба в областта на животновъдството и ветеринарна медицина от 

историческа гледна точка. За тази цел бяха разгледани редица правителствени 

документи (заповеди, закони, наредби и др.), правила за организиране на 

селскостопански училища, програми на обществени организации и съюзи, експозиции 

на музейни и библиотечни фондове, свързани с целта на изследването. Периодът на 

националния прогрес в селското стопанство в България е свързан с основаването на 

различни видове селскостопански училища и курсове за обучение. Организацията на 

селскостопански опитни станции и въвеждането на професионално обучение 

подобриха практическите умения на хората, занимаващи се с отглеждане на 

селскостопански животни. Основаването на животновъдните съюзи и социалните 

движения, образователни дейности, свързани с подобряване на знанията и уменията на 

производителите на животни, станаха по-прагматични и специфични за видовете 

животни. През този период, поради прекия преход на България към буржоазно 

капиталистическо развитие, организираните и институционализирани в страната 

селскостопански образователни структури бяха подобни на тези в Западна Европа. По 

този начин учителите по селско стопанство, практикуващите агрономи, ветеринари и 

зоотехници, специалисти и административен персонал, наети от синдикатите в 

животновъдството, стават основатели и разпространители на научни и приложни 

знания в областта на животновъдните и ветеринарномедицинските науки. Обучението 

на производителите на животни в страната, извършвано от тях по това време, е един 

вид прототип на съвременната екстеншън служба. 

Ключови думи: екстеншън служба, прототип, животновъдна наука, ветеринарна 

медицина 

29. Ю. Митев, Т. Пенев, Ж. Герговска, Ч. Митева, Н. Василев, К. Узунова. 

Сравнително проучване върху някои показатели за благосъстояние на говеда при 

различни технологии на отглеждане. Agricultural science and technologie”, 2012, vol. 4, 1, 

27- 32; 
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Резюме 

Благосъстоянието на говедата за мляко е от изключително значение в съвременните 

производствени системи. Целта на настоящото изследване е да се сравни въздействието 

на някои от най-популярните съвременни решения за свободно отглеждане на млечни 

крави върху някои показатели за благосъстояние. Това бе извършено със 150 Холщайн-

фризийски крави в три ферми, както следва: свободно настанени в групови боксове в 

полуотворена обор (ферма А) и настанени свободно в групови заграждения, с 

индивидуални боксове с различна големина (ферми В и С ). Резултатите показвах, че 

свободното настаняване на групи със сламени постелки е оптимално по отношение на 

разпространението на травми, което се вижда от най-малкия процент телесни 

декубитални язви - 2% от кравите, но то бе най-неблагоприятно от гледна точка на 

нивото на хигиена на тялото. Свободното настаняване в индивидуални боксове (ферми 

B и C) със специфичните размери на боксовете и метални отвори за главата са 

предпоставка за повишена честота на травмите и не съответстваха на допустимото по 

този показател за благосъстояние. Прилагането на системи за комплексна оценка на 

нивото на благосъстояние на млечните говеда позволява лесно откриване на 

съществуващи недостатъци и грешки в дадена ферма и навременно предлагане на 

ефективни мерки за тяхното коригиране. 

Ключови думи: млечни говеда, показатели за благосъстояние, куцота, хигиенна 

оценка, оценка на телесното състояние 

30. Ч. Митева, Ю. Митев, Ж. Герговска, Р. Славов, Н. Василев, Т. Пенев, В. Димова, К. 

Узунова, Р. Отузбиров. Поява и развитие на консултантските служби в земеделието по 

света. „Селскостопанска наука, 45(2), 2012, 3-14“ 

Резюме 

Терминът „консултантска служба“ съдържа в себе си обяснение за публично 

финансирана неформална образователна структура с изследователски ресурси и 

самоорганизация. Мисията на тази структура е свързана с предоставянето на 

подходяща и полезна информация за по-старото поколение от различно естество. Това 

е значителна социална иновация и има важно значение за развитието на селското 

стопанство. Тя се създава и пресъздава, адаптира и развива през вековете. 

Анализът на източниците на проучването показва, че развитието на екстеншън 

службите е пряко свързано с повишаване ефективността на селскостопанското 

производство чрез насърчаване на професионални знания сред фермерите. Тези 

структури са организирани и финансирани по различни начини, но отговарят на едни и 

същи цели - подкрепа и обслужване на фермерите за повишаване на производствените 

резултати, квалификация и знания на фермерите и подобряване на жизнения стандарт 

на земеделските производители. 

Ключови думи: консултантска служба, развитие, история, селско стопанство 
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31. Б. Сековска, М. Тодороска, К. Узунова. Млечен сектор в Република Македония – 

преди, сега и утре. The 4 th Intеrnatonal Scientific Meeting, 6-8. 09. 2013, Struga, 

Macedonia, публикувана ,като резюме в Сборник от конференцията- стр 44; 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване беше да проследи промените в млечния сектор в 

Република Македония. Това проучване е опит за разглеждане на различните важни 

аспекти, свързани с млечния сектор в Македония като източник на производство на 

мляко, средна производителност на единица, разходи за производството на мляко и 

канали за доставка на мляко. То може да предостави и разбиране на възможностите и 

проблемите, свързани с млечните предприятия в Македония. Резултатите от 

проучването могат да помогнат за осигуряване на развитието на млечния сектор в 

страната, тъй като решенията, основани на научните изследвания на политиците, могат 

да имат реално влияние върху благосъстоянието на земеделските стопани и напредъка 

на всички заинтересовани страни в сектора. Горепосочените цели на проучването се 

постигат чрез проучване на производителите, статистически данни, директни 

интервюта с представители на държавните институции. 

Ключови думи: производство на мляко, млекопроизводители, млечна индустрия 

32. Ю. Митев, Ж. Герговска, Ч. Митева, Н. Василев, К. Узунова, Т. Пенев. Влияние 

степента на замърсяване на вимето при млечни крави върху броя на соматичните 

клетки в млякото. “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2013, 39/1/. 76- 83; 

Резюме 

Проучването обхваща общо 310 черно-бели крави от 9 стада през периода от ноември 

2010 г. до януари 2011 г. Стопанствата използваха две технологии за отглеждане 

(свободно и вързано) и бяха с различен капацитет. За да се оцени степента на 

замърсяване на вимето, се използва система от 4 степени. Технологията за отглеждане 

и капацитетът на фермата оказаха достоверно влияние върху броя на соматичните 

клетки в млякото. При вързаното отглеждане са регистрирани по-високи стойности на 

соматични клетко, отколкото при свободно отглеждане, по-малък относителен дял 

крави с чисто виме (хигиенна оценка -1) и по-голям дял крави със замърсено виме 

(хигиенна оценка 3 и 4). Най-голям е относителният дял на кравите със замърсено виме 

(хигиенна оценка 3 и 4) и най-мръсни са кравите във ферми с вързано отглеждане и 

капацитет от 50 до 100 крави. Кравите с оценка 1 (чисто виме) имат най-малък брой 

соматичните клетки - 172.4xl03/ml, което е свързано с нисък риск от маститни 

заболявания. Тези с оценка 3 и 4 имат соматични клетки над 400xl03/ml. Наличието на 

повече от 20% крави с хигиена на вимето 3 и 4 е показател за повишен риск от мастит в 

стадото и получаване на нискокачествено мляко. Количеството на соматичните клетки 

в млякото до голяма степен зависи от поддържането на постелята и хигиената на 

фермата, а не от капацитета на фермата и технологията на отглеждане. 
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Ключови думи: хигиенна оценка на вимето, соматични клетки, млечни крави, 

свободно отглеждане, вързано отглеждане 

33. И. Стойчева, К. Узунова, Р. Бинев, Б. Биволарски, В. Георгиева, А. Русенов, Т. 

Славов. Проучване върху типа нервната система на кученца чрез метода „анимирани 

играчки“, за правилната им социализация и изграждане на конкретно поведение. Journal 

“Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2013, 39/1/, 84- 92 

Резюме 

За типизиране на темпераментите им и улесняване на обучението им и формирането на 

желано поведение, бяха изследвани 24 7-седмичн кученца от породите Пойнтер, Боксер 

и Немска овчарка два пъти в етологичен тест. Акцент бе поставен върху поведенчески 

дейности като страх, ориентация, целеустременост, любопитство, увереност, 

безразличие и агресия. Приложен е тестът с анимационни играчки на Queinnec, 

резултатите от който показват, че породата Немска овчарка е най-балансираната, 

ориентирана, целенасочена и неагресивна. Следваха я Боксер и Пойнтер. Според 

нашите изследвания стана ясно, че този тест е лесен за изпълнение и не стресира 

кученцата. 

Ключови думи: поведение, кученца, социализация, темперамент 

34. К. Узунова, М. Тодороска, Р. Бинев, Ч. Митева, Ю. Митев. Типизиране нервната 

система на кучето за правилното му социализиране и моделиране на определено 

поведение. Book of proceedings- 3 Intrnational Scientific Meeting, Days of veterinary 

medicine, 2013, 207- 211; 

Резюме 

Изследвано бе поведението на 27 кученца от породи кучета „Немска овчарка”, „Коли” 

и „Доберман” чрез огледален тест на Брето, за да се характеризира типа нервна система 

(темперамент) за правилното обучение и моделиране на тяхното поведение. Доказано е, 

че приложеният тест е бърз, прост, лесен за изпълнение и не предизвиква стресови 

чувства при експериментални кучета, тестът е квалифициран за благополучие. 

Получените резултати показват, че най-смели и балансирани са представителите на 

„Немска овчарка“, последвани от „Коли“ и „Доберман“. 

Ключови думи: кученца, поведение, тест за темперамент, социализация 

35. К. Стаматова – Йовчева, Р. Димитров, Ю. Тонева, П. Йонкова, Д. Костов, А. 

Русенов, К. Узунова, В. Йорданова. Приложение на спирална компютърна томография 

върху анатомията на черен дроб при зайци – сравнение със замразени секционни 

разрези. “Turkich Journal of Veterinary and Animal Sciences”, 2013, 37, 553- 558 

Резюме 
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Нашата задача бе да проучим и сравним характеристиките на анатомичната спирална 

компютърна томография (КТ) на нормален черен дроб на заек с неговата естествена 

анатомия на напречно сечение. Спиралната КТ се използва за сканиране на краниалната 

част на коремната кухина. Дебелината на среза бе 5 мм. Получени бяха замразени 

напречни анатомични сечения с дебелина 10 mm бяха получени от краниалната 

коремна част на 4 животни след евтаназия. Те бяха сравнени със съответните спирални 

КТ. При Th9 (гръден прешлен), спиралните CT изображения показват в целия аспект 

нормален черен дроб. Това беше масивна, хетерогенна, мека тъкан, с нормални 

затихващи находки и открояващи се контури. Жлъчният мехур е хипоатенюиран в 

сравнение с паренхима на черния дроб. На ниво Th11 черният дроб се откроява рязко 

спрямо фундуса и тялото на стомаха. При Th12 черният дроб на заека бе в тесен 

контакт със стомаха, дванадесетопръстника и възходящото дебело черво. Само десният 

чернодробен лоб се виждаше на нивото на Th13, очертано от отпечатъка на десния 

бъбрек. Десният чернодробен и каудален лоб са наблюдавани при L1I (лумбален 

прешлен). Замразените напречни сечения имат аналози на съответните спирални КТ 

изображения. Това ни мотивира да заключим, че спиралната КТ е точен начин за 

изследване на анатомията на черния дроб на заека. 

Ключови думи: Заек, черен дроб, спирална компютърна томография, анатомия на 

напречното сечение 

36. Р. Бинев, Р. Михайлов, К. Узунова, И. Вълчев. Проучвания върху някои форми на 

стереотипни нарушения при зоопаркови животни. Научни трудове на Русенски 

университет, 2013, том 52, серия 1.1, 72-76; 

Резюме 

В продължение на 5 години (2008 -2012) бяха проведени изследвания върху 

зоопарковите животни в Стара Загора. Целта на това изследване бе да се уточнят 

различните прояви на стереотипни поведенчески нарушения при дивите животните в 

условията на зоопарка. Като допълнение изучихме и акцентирахме върху мерките за 

предотвратяване на ненормално поведение. Открихме, че основните проблеми бяха 

двигателните. Отделянето им от естествената среда на обитаване и липсата на стимули 

са основната причина за появата на стереотипни наручения. 

Ключови думи: стереотип, нарушения, Зоологическа градина, диви животни 

37. Р. Бинев, Р. Михайлов, К. Узунова, М. Тодороска. Изследване някои форми на 

стереотипни (психологични) нарушения при животни отглеждани в зоологически 

градини. Intеrnational Society for Applied Ethologie AWARE, 8- 10. 10. 2013, Skopie, 

Macedonia и публикувана в сборник от конференцията, 66- 68; 

Резюме 

Целта на зоологическите градини е да запознаят хората с животни, които не могат да се 

видят в естествената им среда. Често пъти това са единствените места, където някои 

животински видове биха могли наистина да се срещнат. Лишаването на дивите 
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животни от естествените стимули на местообитанието и техния живот в условия на 

ограничена или никаква свобода са основните причини за възникване на стереотипни 

движения (анормални, поведенчески, психични) нарушения. От друга страна, 

изкуствената среда на зоопарка не позволява на животните да задоволят естествените 

си поведенчески потребности. Признава се, че поведение, което не е провокирано, 

постоянно или често проявявано, с подобни или същите признаци, трябва да бъде 

класифицирано като психично разстройство. Напоследък има все повече доказателства, 

че такова нарушено поведение се проявява от животните, за да се компенсира 

дефицитът на различни стимули. Този факт е особено специфичен за зоологическата 

среда. Това прави животните трайно „фрустрирани“ и за преодоляване на скуката те 

извършват редица дейности. Често пъти подобно поведение е нежелано от хората, но то 

остава необходимост за животните, отглеждани в зоологически градини. 

38. К. Узунова, Р. Бинев, А. Иванов, М. Тодороска. Изследване поведенческите 

нарушения при бройлери, заразени с кокцидиоза. Intеrnational Society for Applied 

Ethologie AWARE, 8- 10. 10. 2013, Skopie, Macedonia,стр, 63 

Резюме 

Кокцидиозата е паразитно заболяване с остро или изключително остро развитие, 

засягащо пилета бройлери и други видове птици. Причинява се от протозои от 

семейство Coccidia, род Eimeria, които засягат различна част от червата на заразени 

птици. Те могат да се срещнат в цекума, дванадесетопръстника, проксималния йеюнум, 

тънките черва без дванадесетопръстника, дисталната част на тънкото и проксималната 

част на дебелото черво. 

Паразитната инфекция се проявява при липса или недостиг на кокцидиостатик в 

храната за домашни птици. Възможно е инфекцията да се появи след прилагане на 

неефективно кокцидиостатично лекарство. Най-важният предразполагащ фактор на 

околната среда е високата влажност на неадекватно дебелата постоянна постеля, върху 

която се отглеждат пилетата бройлери. 

Като се има предвид фактът, че кокцидиозата е заболяване от т.нар. „болести на 

околната среда-технопатия ", /което се проявява най-вече при неспецифични 

изисквания за хигиена на животните/. Целта на нашето изследване е доказване на точен 

патогномен комплекс, включващ конкретна клинична проява и типично поведение и 

улесняващ диагностицирането на често срещани заболявания, без задължителната 

досега аутопсия на мъртвите птици. 

39. Р. Димитров, А. Русенов, К. Стаматова – Йовчева, К. Узунова, В. Йорданова. 

Ултрасонографски особености на панкреас при зайци. “J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 

2013, 39, 2, 139- 147 

Резюме 

Целта на проучването е да се демонстрират някои ултрасонографски спецификации на 

нормалния панкреас при зайци и използването им като модел за визуално анатомично 
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образно изследване на лезии на панкреаса при животни и хора. Използвахме 12 

клинично здрави 8-месечни новозеландски бели зайци между 2,8 и 3,2 килограма, 

които бяха зрели и всички бяха под анестезия. Нашето изследване беше направено с 

диагностична ултразвукова система и микроконвектен многочестотен датчик. 

Опитните животни бяха гладували преди изследванията. Преди проучването 

инжектирахме (per os) изотоничен разтвор. Животните бяха позиционирани легнали по 

гръб. Ултрасонографските достъпи бяха перкутанен трансабдоминален, епигастричен и 

трансабдоминален. Панкреасът бе сканиран надлъжно, напречно и косо. При четири от 

изследваните животни панкреасът се екстирпира след евтаназията. Органите се 

изследваха под течна изотонична среда. Определихме три части на жлезата. Панкреасът 

показа подобна на черния дроб акустична плътност. Левият лоб бе по-определен и 

показа по-голяма ехогенност. Той се визуализира като раирана находка пред 

краниалната мезентериална вена. Наблюдава се голямо количество мастна тъкан в 

периферната част на жлезата, която придава хиперехогенна структура на капсулата. 

Жлезистият паренхим показа хиперехогенни линейни находки. Порталната вена бе 

близо до краниалната мезентериална вена. Каудалната вена кава се виждаше отдясно на 

аортата. Трансабдоминален епигастрален достъп е много добър метод за визуализация 

на панкреаса при зайци. 8 часа след последното им хранене се инжектира изотонична 

течност преди изследването, за да се осигури качествена визуализация на жлезата. 

Поставянето на животните легнали по гръб е подходящо състояние за визуализация на 

жлезата. Запълващата течност на стомаха е чудесен акустичен прозорец за проучване 

на панкреаса при зайци. 

Ключови думи: Панкреас, анатомия, ултрасонография, заек 

40. К. Узунова, Р. Бинев, Ю. Митев, В. Радев, Ч. Митева, Т. Славов, Т. Пенев. Методи 

за бързо идентифициране типа нервна система при кучета от породите Дакел, Пекинез 

и Японски хин. Bulgarian Journal of Agricultural Science 19, 5, 2013, 1134-1139 

Резюме 

Целта на настоящото изследване е бързо да се идентифицира типа темперамент, който 

значително влияе върху степента на социализация на кучето при малки кученца, 

използвайки теста на статуетката. За това, общо 27, 7- седмични кученца от 3 породи, 

използвани в световен мащаб за компания (породи Дакел, Пекинез и Японски хин, по 9 

кученца от всяка порода) са тествани 2 пъти след поставяне на статуетка на куче без 

мирис в празна и непозната стая, за специфични поведенчески дейности 

(целенасоченост / ориентация, увереност, любопитство, безразличие, страх и агресия), 

водещи до определяне на типа темперамент. Тип L (сангвиник), характеризиращ силен 

и балансиран темперамент (много правилна ориентация, голямо любопитство, липса на 

безразличие и страх и висока увереност и липса на агресивност), се срещаха при 6 

кученца от породата Дакел, 5 от Пекинез и само при 2 от Японски хин. Две кученца от 

всяка порода проявиха втория по сила темперамент, тип F (холерик), различаващ се от 

първия с малко по-слаба ориентация и по някои агресивни черти. Слабият и балансиран 

темперамент (ниска ориентация, слаба увереност и любопитство, но с признаци на 
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страх и липса на агресивност), G (флегматичен тип) бе открит само при едно куче 

Дакел, но при 4 кучета Пекинез и Японски хин, докато последният по слабост и 

неуравновесен темперамент, тип А (меланхоличен или антисоциален) е доказан само 

при 2 японски кучета. Тези резултати показват, че силните темпераментни типове (L и 

F в по-малка степен), водещи до стабилна и бърза социализация, могат бързо и лесно да 

се определят чрез теста на статуетката и по-често се доказват при Дакелите, отколкото 

при кучетата на Пекинез или Японски хин. 

Ключови думи: кученце, компания, поведение, темперамент, социализация, тест на 

статуетката, порода 

41. Т. Пенев, З. Манолов, Д. Димов, В. Киров, К. Узунова, В. Димова, В. Радев. 

Изследване някои практики за предотвратяване на заболявания на копита чрез 

определяне твърдостта на рога и фрикционните свойства при млечните говеда. 

“Sciences & Technologies”, 2014, vol. 4, 1 

Резюме 

Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянието на някои практики за грижа 

за копита при млекодайни говеда (подрязване и вани с дезинфекционни разтвори) 

върху твърдостта на копитния рог и сцеплението с бетонен под. Подрязаните копита 

показаха намаляване на твърдостта на стъпалото на копитото от 92,75 на 85,125 Shore 

A, докато твърдостта на петата намаля от 81,75 на 80,375 Shore A. От друга страна, това 

доведе до увеличени коефициенти на статично и динамично триене съответно от 0,61 

на 0,63 и 0,5 на 0,55, което показва, че подрязването на копитата увеличава 

безопасността при ходене и стъпване на кравите. Третирането на копитата с 5% 

дезинфекционни разтвори доведе до най-голямо увеличаване на твърдостта на всички 

изследвани зони на копитата (стени, ходила и пети) след формалинова баня, последвано 

от натриев хлорид. 5% разтвори на меден и цинков сулфат имаха по-малко влияние 

върху твърдостта на копитото. По-високите концентрации на дезинфекционни разтвори 

доведоха до още по-голямо увеличаване на твърдостта, отново с най-високи стойности 

след формалинови вани. Третирането с меден сулфат не показа линейна тенденция на 

повишаване на твърдостта, въпреки че към края на изследването стойностите на 

твърдостта бяха по-високи от първоначалните. Повишената твърдост е от съществено 

значение за коефициентите на статично и динамично триене, с доказателства за 

отрицателна корелация между тези параметри. Твърдостта на ходилата и петите играе 

важна роля за стойностите на коефициента на триене, тъй като стабилността по време 

на движение зависи главно от качеството на роговата част в тези места на копитата. 

Ключови думи: млечни крави, твърдост, рог на ноктите, подрязване, дезинфекционни 

разтвори, кохезия 

42. К. Стаматова- Йовчева, Р. Димитров, Д. Йовчев, К. Узунова, Р. Бинев. Анатомична 

визуализация на заешки черен дроб чрез ултрасонография. “Animal sciences and 

Biotechnologies”, 2014, 47, 2;  
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Резюме 

Целта бе да се изследват анатомичните особености на заешки черен дроб чрез дву- и 

триизмерна ултрасонография. Изследвани са осемнадесет полово зрели клинично 

здрави новозеландски зайци на възраст осем месеца. Двуизмерното ултрасонографско 

анатомично изображение на черния дроб на заека го представи в краниалната коремна 

област като сравнително хипоехогенна находка. Контурите му бяха правилни и в тясна 

връзка с хиперехоичната диафрагма. Чернодробният паренхим бе хетерогенен. 

Жлъчният мехур се визуализира като овална структура от мека тъкан, изпълнена с 

анехогенно съдържание. Стените му бяха хипоехогенни. Двуизмерният 

ултрасонографски анатомичен образ на левия чернодробен лоб бе ясно разграничен от 

очертанията на десния чернодробен лоб. При триизмерно ултрасонографско 

анатомично изследване изображението на органа бе в три ортогонални равнини. 

Релефът му бе равномерен и непрекъснат. Левият чернодробен лоб бе открит отляво, а 

десният чернодробен лоб бе точка от мека тъкан за разполагането на жлъчния мехур. 

Отляво и страничен се намираше ляв латерален чернодробен лоб. Беше покрит отчасти 

от левия медиален чернодробен лоб. Десният чернодробен лоб се визуализира като 

единична структура. Жлъчният мехур беше овална находка. Стените му бяха 

хиперехогенни и правилни, без грапавини. Резултатите могат да бъдат използвани като 

основа за съвременна интерпретация на анатомията на черния дроб на заека. 

Ключови думи: анатомия, черен дроб, заек, ултразвук 

43. В. Радев, Т. Славов, И. Върляков, К. Узунова, М. Тодороска. Влияние на Optigen® 

върху някои параметри на търбушна ферментация при едногодишни кочове. 5th 

Intеrnational Scientific Meeting Days of veterinary medicine, Ohrid, Macedonia, 5- 7 . 09. 

2014, публикувана ,като резюме в сборник Р8, стр. 45; 

Резюме 

44. Цв. Чапръзов, Р. Димитров, К. Стаматова – Йовчева, К. Узунова. Наручения в 

устната кухина и зъбите при таралежи. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 

2014, 38: 1, 1-6 

Резюме 

Резюме: Таралежите са все по-популярни домашни любимци. Тъй като все повече хора 

започват да отглеждат тези уникални същества като домашни любимци, важно е да се 

знае как правилно да се грижим за тях, включително как да осигурим денталната 

помощ, от която се нуждаят. Таралежите са всеядни с много добре развити челюсти и 

къси и сравнително груби зъби с примитивна структура. Черепът е нисък с добре 

развити зигоматични арки. Резците са остри, модифицирани щипци, които са 

необходими за издигане на дребна плячка. Кучешките зъби са малки и често приличат 

на резци или премолари. Моларите и премоларите са плоски и широки. Зъбите имат 

затворени коренови канали и растат за ограничено време. Таралежите са 

предразположени към орални състояния. Таралежите в плен често са засегнати от 
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заболяване на зъбите и венците. Типичните клинични признаци и подходящите 

възможности за диагностика и лечение се обсъждат тук, където е възможно. 

Намерението на настоящия обзор е да предостави на практикуващия специалист 

подходящо и практическо ръководство за управление на орални и зъбни нарушения при 

таралежа в плен. Правилната дентална грижа за таралежите ще помогне да се избегне 

необходимостта от лечение по-късно. 

Ключови думи: Таралеж, орални нарушения, дентални нарушения, терапия 

45. Т. Пенев, Ал. Илиев, Ч. Митева, П. Вълкова, К. Узунова. Физикохимични промени 

в копитния рог на млечни крави под въздействието на оборски тор. “Journal Fac. Vet. 

Med. Istanbul Univ.”, 2014, 40 /1/, 41-52 

Резюме 

Изследването е проведено върху три области от рога на копитото (стени, стъпало и 

пети) при млечни крави. Пробите от рог от копита са събрани от крави в първа 

лактация без признаци на куцота. Бяха оценени промените в твърдостта, съдържанието 

на мазнини и подуването под въздействието на оборски тор от интензивно отглеждани 

крави. Твърдостта и съдържанието на мазнини бяха определени в началото на 

експеримента и през 7-дневни интервали зв продължение на 28-дневен престой в 

оборски тор. Подуването на копитните зони се извърши чрез поставяне на проби в 

градуирани бутилки, напълнени с оборски тор и дестилирана вода за 48 h. Твърдостта 

на нокътните стени намаля най-значително през първите 14 експериментални дни (3.75 

единици Shore A). През същия период съдържанието на мазнини в тази нокътна зона 

претърпя най-значително намаление. В областта на стъпалото твърдостта намаля най-

интензивно през първите 14 дни - с 8.15 единици Shore A, което беше в съответствие с 

намаляването на мазнините в ноктите в тази зона. Подобна тенденция се наблюдава при 

петите, където твърдостта намаляваше най-значително до 7-я ден с 3,85 единици Shore 

A и между 7 и 14 дни - с 4,55 единици Shore A. Съответното намаляване на 

съдържанието на мазнини беше с 0,75 и 2,79 mg/g СВ. Значителната загуба на мазнини 

от нокътния рог предразполага към проникване на вода и силно подуване на кератина. 

Най-силното и продължително подуване бе установено в областта на петата, която 

увеличи обема си до 48-я експериментален час до 8 см3 и където съдържанието на 

мазнини намаля най-много в сравнение с другите проучени зони на нокътния рог. 

Ключови думи: оборски тор, нокътен рог, кератин, мазнини, омекване, подуване 

46. А. Русенов, Г. Симеонова, Р. Симеонов, Р. Димитров, К. Стаматова – Йовчева, Ъ. 

Николов, К. Узунова. Случай на остра бъбречна недостатъчност при кучета, причинена 

от отравяне с етиленгликол.  “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ”., 2014, 40/1/, 114- 120 

Резюме 

Ръкописът описва клиничен случай на тежка олигоанурична остра бъбречна 

недостатъчност при младо куче след интоксикация с етилен гликол. Установени са 

значителни отклонения в уринарните бъбречни маркери и кръвните биохимични 
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показатели: тежка азотемия, хипокалциемия, хиперфосфатемия, хиперкалиемия и 

метаболитна ацидоза. Ултразвуковите бъбречни находки показват повишена 

ехогенност на бъбречната кора, типична за интоксикация с етилен гликол, с характерен 

халогенен знак около медулата. Електрокардиографията показва прогресивно 

понижаване на амплитудите на P и R пикове, повишена с резки контури реполяризация 

на T вълна. Проведената симптоматична терапия не доведе до благоприятен резултат 

поради забавена намеса от страна на собственика и неприложена антидотална терапия. 

Хистопатологичната находка се състоеше от дегенерация, некроза, десквамация на 

бъбречни епителни клетки, разширени тубули и множество отлагания на калциев 

оксалат. Описаните промени според нас са уместни и биха могли да се използват за 

диагностика на изследваната патология. 

Ключови думи: Остра бъбречна недостатъчност, етиленгликол, интоксикация, 

гломерулен маркер, кучета 

47. К. Узунова, К. Стаматова – Йовчева, В. Димова, Д. Йовчев, М. Халил. Анатомични 

и етологични промени при кокошки, болни от остеопетроза. “Animal sciences and 

Biotechnologies”, 2014, 47, 2; 

Резюме 

Извършена е цялостна ветеринарнохигиенна преценка във ферма, отглеждаща кокошки 

носачки, на възраст 4 месеца, за да се хвърли светлина върху неизвестната етиология на 

спорадичните огнища на остеопетроза. Бяха проведени наблюдения (етологични и 

анатомични), за да се докаже развитието на болестта. Благосъстоянието на засегнатите 

птици бе оценено като лошо след подробен анализ на всички елементи на жизнената 

среда. Това беше причината за развитието на тежкото заболяване, независимо от факта, 

че птиците са били предварително ваксинирани. 

Ключови думи: анатомични и етологични промени, остеопетроза, домашни птици, 

благополучие 

48. К. Узунова, М. Халил, Р. Димитров, К. Стаматова – Йовчева, Д. Йовчев, Т. Пенев, 

К. Неделков. Страх и агресия при кучета от породите Немска овчарка, Боксер и 

Ротвайлер. “Animal sciences and Biotechnologies”, 2015, 48, 1 

Резюме 

В резултат на дълготраен активен страх могат да се появят променливи настроения - 

вой, хленч, плач, тремор, тикове, мании, депресии и др. Сега се признава, че страхът и 

агресията са тясно свързани. Известно е също, че различните породи кучета проявяват 

различна степен на страх и агресия. Проучването имаше за цел да даде отговор на два 

въпроса - класификация на факторите, предизвикващи страх и агресия според тяхната 

значимост и коя от изследваните породи кучета - немска овчарка, ротвайлер или боксер 

е най-устойчива на епизоди на страх и агресия? Изключването на всички фактори на 

отглеждането на трите породи кучета /те съответстваха на нормите / установи, че 

причините за страхово-агресивните състояния са изброени както следва - първо страхът 
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и агресията зависят от темперамента на кучето и на второ място от породния произход, 

условията на отглеждане и свързаното ниво на първична и вторична социализация. 

Страхово-агресивни прояви настъпват най-малко при кучета със сангвиничен и 

холеричен темперамент. Представителите на породата "Боксер" и "Немска овчарка" са 

на едно и също ниво по прояви на страх и агресия. Породата Ротвайлер е на трето място 

в тази насока. 

Ключови думи: агресия, порода, кучета, страх 

49. И. Върляков, В. Радев, Т. Славов, К. Узунова, Р. Михайлов, М. Тошеска. Промени в 

биохимичните показатели на кръвта на едногодишни мъжки овце, след добавка на 

Optigen в дажбата. “Albanian Journal Аgric. Sciences”., 2015, 14, /1/: 19- 24 

Резюме 

Проведен бе физиологичен експеримент за оценка на въздействието на технологичния 

продукт Optigen®, добавен към фуража на едногодишни овни в доза 12 g. Кръвните 

концентрации на глюкоза, креатинин, урея, общ протеин, албумин, глобулини и 

коефициент на протеин (съотношение албумин/глобулин) са анализирани в проби, 

събрани от v. jugularis. Установено бе положително влияние на Optigen с поддържане 

на по-високи нива на глюкоза, креатинин и урея в кръвта 2,5 h след хранене (p<0,05). 

Повишените концентрации на общ протеин през експерименталния период предполагат 

повишена и стабилна скорост на абсорбция от храносмилателния тракт в кръвта – 

влияние на активния принцип на Optigen. Доказано е по-високото съотношение 

албумин/глобулин (р<0,001), в резултат на повишените нива на албумин, особено в 

часовете след хранене (р<0,001) и намалените кръвни серумни глобулини (р<0,05). 

Добавката на Оptigen към дажбата не показа никакъв страничен или неблагоприятен 

ефект върху здравето и благополучието на опитните животни. 

Ключови думи: кръвни индекси (Optigen), фуражни добавки, овце. 

50. К. Узунова, Н. Николова. Етологични аспекти на безпризорната кучешка 

популация в България. Ветеринарна сбирка 1-2/2017, 41 – 44 

Резюме 

Безпризорната кучешка популация е дългогодишен факт , който не се решава, редуцира 

и продължава упорито да съществува в днешни дни. Институциите, ангажирани с 

разглеждане на този сложен проблем, доказано не могат да намерят подходящ начин за 

неговото разрешаване, въпреки многобройните проучвания в тази посока. Въпреки че 

през ХХI век говорим за трикомпонентно благополучие на безпризорните популации, 

предвид и това, че трябва едновременно да бъдат съблюдавани правата на хората и 

безпризорните животни, това все още не се случва. Защо? За да се отговори на този 

въпрос е нужен детайлен анализ на живота в България в новите обществено 

икономически условия от биоетична гледна точка. Прилагането на нов подход за 

разрешаването на проблема обхваща не само отношенията между хората, но така също 

– между хора и животни, както и между самите животни. Това е нов момент в науката 
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по принцип, както са по-нови науки биоетиката и социобиологията. Ако погледнем 

етиологично върху явлението „безпризорна кучешка популация“ и детайлно 

анализираме всичко свързано с него, ще трябва да прибегнем до тях, защото биоетиката 

и социобиологията са научните материи, включващи в себе си методите и механизмите, 

чрез които най-точно е възможно да се анализират причините за съществуването и 

продължаващото нередуциране на безпризорната кучешка популация. 

51. К. Узунова, М. Халил, М. Тошеска. Български приноси относно благополучието на 

животните. Albanian j. agric. Sci. 2017, 387-390 

Резюме 

 Настоящата статия изследва някои от най-важните термини и концепции на 

поведенчески изследвания, етология на животните, съществуване на патологични 

поведенчески дейности на животните и хуманно отношение към животните. 

Представен е интересен поглед върху същността на термина "благополучие" и три 

основни аспекта на животновъдството, които той обхваща, също и въвеждане на нова 

научна единица - патоетология. Българските перспективи за хуманно отношение към 

животните могат да дадат значителен принос за обогатяване на понятията за 

„благополучие“ на животните в езиков и практически аспект. 

Има много научна информация относно благополучието на животните и тя продължава 

да нараства бързо. Има доказателства, че поведенческите нужди и дейности на 

животните са силно свързани с благополучието на животните. Ако тези нужди могат да 

бъдат удовлетворени по-адекватно, стресът ще намалее и производителността ще се 

подобри. Етолологичните параметри изглеждат адекватни при оценяване на 

благополучието на животните, което показва че идентифицирането и оценяванто на 

патологичните поведенчески дейности на животните са основни маркери за 

осигуряване на тяхното благополучие. Използвахме ненормално поведение като 

индикатор за лошо благополучие и за да потвърдим тезата, че оценката на 

благополучието на животните е най-тясно свързана с патоетологията. Прави се 

заключение, че крайната причина за патологията трябва да се превърне в основен 

фокус, за да се достигне до валидни подходи към благополучието на животните. 

 

Ключови думи: благополучие, животни, патоетология, анализ, класификация 

52. Б. Петровска, Н. Петровска, Ж. Гацовски, Г. Цилев, К. Узунова, Н. Пациновски, Й. 

Цолакович. Отглеждане и благополучие на високопродуктивни млечни крави в условия 

на интензивно развъждане. 2018, Science & Technologies, Veterinary Medicine , Animal 

Studies, Vol. 3, p.58-63; 

Резюме 

Днес се обръща повече внимание на сградите и благополучието на животните, особено 

високопродуктивните млечни крави. Целта на настоящото изследване е да се направи 
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сравнителен анализ на сградите и благополучието на високопродуктивните млечни 

крави при условия на интензивно отглеждане. Изследването е проведено в 10 

говедовъдни ферми за Холщайн-фризийска порода на територията на Пелагония в 

Битоля, Република Македония. Изследването включва общо 567 глави, съставляващи 

356 млечни крави, 123 юници и 88 телета. В 40% от фермите средната дневна 

температура е била в рамките на оптималния температурен диапазон, докато в 

останалите 60% температурата е била над допустимия максимум. Във всички ферми 

относителната влажност е била в допустимите граници. Само 40% от фермите са имали 

вентилационна система. Размерите на алеята за хранене бяха оптимални за всички 

ферми, размерите на оборите бяха в съответствие със стандартите в 90% от фермите. 

Останалите 10% бяха по-малки от допустимия минимум. Размерите на каналите за 

торене са според стандарта в 70% от фермите. Размерите на коридорите за обслужване 

са в съответствие със стандартите в 50% от фермите. Височината на тавана е оптимална 

в 40% от фермите. Дължината на лагерите съответства на стандартите в 100% от 

фермите, а ширината е според стандарта в 70% от фермите. Микроклиматът и 

зоохигиенните показатели за благосъстоянието на високопродуктивните млечни крави 

при интензивни условия на отглеждане са изпълнени само в 30% от фермите. 

Ключови думи: Високопродуктивни млечни крави, сгради, благосъстояние, показатели 

на микроклимата, зоохигиенни показатели. 

53. Ж. Гацовски, Б. Петровска, Г. Цилев, К. Узунова, Ф. Фейзулах. Проучване върху 

генетичния потенциал на хибридни прасета във фермата на земеделска кооперация 

„Единство“ – с. Челопек - област Тетово, Република Македония. 2018, Science & 

Technologies, Veterinary Medicine Animal Studies, Vol. 8, Number 5, p.48-57 

Резюме 

В промишленото свиневъдство, когато се отглеждат прасета за угояване за 

производство на месо от расови хибриди на свине, най-често срещаният модел, 

използван за кръстосване, са триъгълни хибриди на прасета. (по време на който 

размножителният процес включва три раси Jokshir x Landry = F1 - JL ♀ x Durak - D или 

Pietren - ♂). Получените критерии за селекция от майката са различни от тези на 

бащата-терминал. Тук хистерезисът на майката е максимално изразен и се постига 

висок селективен диференциал от страна на бащата. Те се характеризират с 

многобройно потомство, майките имат доста мляко, а потомството в продукта е равно. 

Целта на изследването е да се определи как се реализира генетичният потенциал за 

производство на месо в тройния хибрид прасета, отглеждани за угояване (Yoxhir x 

Landrand = F1-YLGuyDurak-D), в сравнение с постигнатия продуктивен генетичен 

потенциал на месото в този хибрид , получени чрез прилагане на интензивна 

технология във фермата на Земеделска кооперация Единство в с. Челопек в община 

Тетово, Република Македония, през производствените 2016 и 2017 г. Изследването бе 

проведено върху представителна извадка от 50 глави. 
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От получените резултати през производствената 2016 година, се прави изводът, че 

генетичният потенциал е 112,2 кг, докато постигнатият генетичен потенциал за 

изследваната проба е 97,51 кг. Отклонението от генетичния потенциал при 

производството на месо е 13,69 kg с коефициент на вариация (VC%) 12,31%. Докато за 

производствената 2017 година се прави извод, че генетичният потенциал е 113,96 кг, 

докато постигнатият генетичен потенциал за изследваната проба е 100,95 кг. 

Отклонението от генетичния потенциал за производство на месо е 13,01 kg или 

коефициентът на вариация (VC%) е 11,42%. Това означава, че ако сравним резултатите, 

получени през двете години на изследване, тази година можем да заключим, че има 

генетично подобрение в теглото на прасетата в изследваната проба. 

Получените средни резултати за двете производствени години 2016/2017 показват, че 

генетичният потенциал е 112,58 кг, докато постигнатият генетичен потенциал за 

тестваната проба е 99,23 кг. Отклонението от генетичния потенциал при 

производството на месо е 13,35 kg или коефициентът на вариация (VC%) е 11,86%. 

От получените резултати можем да заключим, че задържането от генетичния потенциал 

за производство на месо в този хибрид свине е относително, тъй като производството се 

организира в условия на технология за интензивно отглеждане. 

Ключови думи: свине, хибриди, генетичен потенциал, месо 

54. М. Халил, К. Узунова, И. Петрова. Влияние на зоохигиенните условия на 

отглеждане върху поведението на кучета, настанени в приемници. 20th International 

Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Faculty of Veterinary medicine, 

Istanbul University, 2018, pp 305; 

Целта на това изследване бе да се проучи влиянието на зоохигиенните условия при 

(върху) формиране поведението на настанените в приемници безпризорни кучета, 

анализ и предложения за промени в програмите за работа и редуциране на 

безпризорната кучешка популация в България. Обекти на изследването бяха кучета 

настаненив тези приемници, както и самите сгради. Направени са етологични 

проучвания за появата на поведенчески разстройства, като се използва методът за 

видео регистрация и анализ на отделните поведенчески дейности. Направено е 

етологично проучване за етиологията и честотата на възникване на поведенческите 

разстройства на кучетата, държани в приюти.  

Ключови думи: кучета, приемници (приюти), поведенчески нарушения, условия на 

отглеждане 

55. Красимира Узунова. Връзка между ветеринарномедицинската хигиена и 

патоетология при отглеждане на животните и осигуряване благополучието им . 11-та 

Научна конференция „Науката – от възможност към действие“, 2018, стр 36; 

Резюме 
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56. А. Чиликов, К. Узунова, М. Халил, Н. Николова, Г. Николова, И. Стойчева. 

Патоетологията – съвременният клон на биологичната наука. 21th International 

Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Faculty of Veterinary medicine, 

Istanbul University, 2019, стр.64-64 

Резюме 

Животните не притежават втора сигнална система, поради което първите маркери за 

отклонения в здравословния статус са промените в поведението им. До настоящия 

момент всички патологични прояви, свързани с поведенческите промени на животните 

се изучаваха само и единствено от етологичната наука, в общ план норма и патология- 

неприемливо от съвременна научна и учебна гледна точка. Изследванията ни показват, 

че анормалните поведенчески активности при животните се анализират и възприемат 

много по- успешно и конструктивно, ако са представени в отделен научен клон 

/патоетология/. Така значително се улеснява характеристиката, етиологията, анализът и 

същността им. 

Ключови думи: поведение, етология, патоетология  
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1. Prediction of the behaviour of puppies using tests with regard to their humane treatment 

and welfare- K. Uzunova, Y. Mitev, Ch. Miteva, I. Vachin, “Trakia journal of sciences”, 

2009, vol. 7, 4 

ABSTRACT 

Eight puppies were submitted to the Open-Field test, with regard to typization of their nervous 

system type and formation of their future behaviour. The purpose of the study was to avoid 

unexpected and stressful situations during their education that is a demonstration of humane 

attitude towards this animal species. It is shown that the tests with dogs during the period of 

their socialization are absolutely necessary in order to save needless stress during the 

education and also evidence attempts to observe welfare requirements. 

Кey words: nervous system, behaviour, humane attitude, dogs. 
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2. Effect of calcium metabolism on the health of the dog. K. Uzunova, D. Girginov, Ts. 

Zheliazkova, D. Pavlov. Veterinarna sbirka, 2009, pp. 9-10 

ABSTRACT 

Calcium is the main building block of bone tissue. Ninety percent of it is contained in the 

bone apparatus. Some calcium is also found in all body fluids. Calcium ions are involved in 

maintaining the normal excitability of the nervous system and muscle tone, in regulating 

cardiac activity and in the processes involved in clotting. the blood. Calcium is also important 

in the course of many digestive and metabolic processes in the body. It is an important 

constituent of milk secreted by animals, for this purpose large quantities of this element are 

consumed. Especially in the milk of the dog, a calcium content has been found which varies 

from 2.3 to 2.6 g / L (1). In fact, the concentration of calcium in different tissues varies 

greatly: from 11,000 mmol / kg in bone to 0.001 mmol / L in cytoplasmic fluid of multiple 

cells [2} 

There is a constant connection between the metabolic processes in the body through the 

blood, and the bones in this case play the role of a regulator in calcium metabolism in the 

sense that this trace element is deposited most in the bone apparatus, depending on its 

quantity. in dog food [1, 3, 4]. 

 

3. Breed-, age- and gender-related features of lysozyme activity of sheep during the spring. V. 

Semerdjiev, L. Sotirov, T. Maslev, M. Iliev, K. Uzunova, G. Gerchev, I. Yankov. 

”Agricultural science. Animal studies. Veterynary medeiciene”, 2009, 55-59; 

ABSTRACT 

The studies were performed in the spring of 2008 on 66 sheep, 54 rams and 42 female and 42 

male lambs. Investigations were carried out on 6 sheep, 6 rams at the age of 24 years, 6 

female and 6 male lambs at the age of 3-5 months from the following breeds: Karakachan, 

Tsigay, Replyan, Panagyurishte, Copper-red Shoumen, Karnobat, Pleven Blackhead, White 

Maritsa and Patch-faced Maritsa, Stara Zagora and Romanov. The animals were owned by the 

Institute of Mountain Animal Stockbreeding and Agriculture- Troyan, dre Agricultural 

Institute in Karnobat, The Kabiyuk State Enterprise - Shoumen, the Experimental Farm of the 

Trakia University - Stara Zagora md by private famers from Chirpar, Saedinenie, Vidiil, 

Panagyurishte, Veliko Tarnovo. The highest lysozyme activity was established in Replyan 

{0371+ 0.328) and Karnobat sheep (0.863 *0.27A), and the lowest - in Pleven Blackhead 

sheep 0.106 +0.A22 (p<0.01). In rams, the highest lysozyme concentrations were observed in 

the Karnobat breed with 0.537 + 0.131, followed by the StaruZagora (0.463 + 0.086), 

Karakachan (0.432 + 0.225) and Tsigay with 0.381 + 0.238. Among female lambs, Karnobat 

and Tsigay breeds showed a lysozyme activtty that was many trmes hrgher as compared to 

other bresds (4.549 t 4,085 and 1.603 + 1.445 respectively), whereas the lowest activity was 

established in Copper-red Shoumen lmbs with 0.172 r 0.077 (p < 0.01). Rommov ram lambs 

showed highest lysoryme concentations (0.772 + 0.480), followed by Tsigay (0.602 + 0.504), 
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Karnobat (0.430 + 0.106) and Pleven Blackhead {0.246 + 0.050) breeds. The lowest activities 

were demonstrated in Stan Zagora (0.14 + 0.020), Copper-red Shoumen (0.137 + 0.019) and 

Krakachan (0.106 + 0.023) male lambs. 

Key words: lysozyme, sheep, rams, male and female rams 

 

4. Investigation of animal bone materials discovered in Neolithic settlement near the district 

hospital in Stara Zagora-  D. Kostov, N. Tzandev, D. Vladova, K. Uzunova, P. Kalchev, D. 

Koleva,  “Journal of biomedical and clinical research” , 2009, suppl.1, vol. 2, 1 

ABSTRACT 

The bone material was studied and the species of origin were identified. The following 

methods of analysis were used: osteometric method, method for determining the minimum 

number of individuals, method for identifying the species of sheep and goat bones. A total 

number of 3237 bone fragments of wild and domestic animals were analyzed and identified. 

They belonged to at least of 1 994 individuals. In this investigation, the bones of wild 

mammals make up 317 or 9.79% of the total number of bones, and these of domestic animals 

2 917 or 90.11 %.  

Keywords: archaeosteology, paleontology 

 

5. Socialization of puppies – a marker of their future behaviour- K. Uzunova, V. Radev, I. 

Varliakov, “Trakia journal of sciences”, 2010, vol. 8, 1; 

ABSTRACT 

An investigation on the relationship between temperament and socialization upon the 

development of the behaviour of the dog was carried out. The test of Queinnek was applied on 

10 puppies from the Dobermann and German Shepherd breeds. The temperament type of each 

puppy was determined with reagrd to characterize its future behaviour and the adequate 

relationships between dog and men. It is shown that socialization in puppies with 

temperament types L and F occurred easier and rapidly, thus presuming a problemless 

education and behaviour subordinated to human goals. 

Key words: behaviour, dog, socialization, nervous system 

 

 

6. Determining the type of system in yong puppies, regarding their proper education, 

socializing, and future behaviour formation- K. Uzunova, V. Radev, I. Vachin, Y. Mitev, D. 

Kostov, V. Semerdjiev, D. Vladova, “Trakia journal of sciences”, 2010, vol. 8, 4; 
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ABSTRACT 

We studied the behaviour of 24 young puppies of the Labrador, Boxer and German Shepherd 

breeds, by using a bait test, in order to determine the type of nervous system, and depending 

on that to apply the most appropriate training, socializing, and behaviour formation. We 

proved that the used test was quick, easy to perform, convenient to set up, and not stressful for 

the subjects as it complied with the requirements for humane treatment of animals. According 

to our results, Labradors were most courageous and stable, followed by the Boxers and the 

German Shepherds. 

Key words: dog, behaviour, neural system, training, socialization 

 

7. Integrated Hygiene assessment of dairy farms different capacity- Tch. Miteva, V. Dimova, 

A. Iliev, J. Gergovska, J. Mitev, K. Uzunova, Sciences & Technologies- Animal studies * 

Veterinary medicine, 2011. vol. 1, 5; 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the hygiene parameters in dairy farms of different 

capacities and technological solutions and to find out to what extent the established values 

corresponded to those set out in regulations. Subjects of estimation were 6 dairy farms divided 

into three groups depending on their capacity – 1st group: over 50 dairy cows; 2nd group: 

from 10 to 50 dairy cows and 3rd group: up to 10 dairy cows. The farms were situated in the 

village Yastrebovo, region of Stara Zagora. The main problems in assessing the overall 

condition of the farms included a lack of disinfection sites, lack of sanitary facilities, lack of 

manure depots, lack of isolation and quarantine facility, and non-systematized, incomplete or 

missing documentation and reporting, lack of an action plan in extreme situations . The 

existing practices in the investigated farms were risky and a prerequisite for environmental 

pollution. There was no action to limit the odour of manure, to reduce exhaust emissions of 

greenhouse gases in the atmosphere and to monitor the uncontrolled leakage of slurry and 

sewage in the soil. After completing all control charts and analyzing responses to questions, 

the final result of the integrated hygiene assessment of the farm was negative. 

Key words: integrated hygiene estimation, dairy farms, check lists 

 

8. Studies on Socialization Characteristics Using Two Temperament Tests in German Dogue, 

Doberman and Riesenschnautzer Puppies- K. Uzunova, I. Stoycheva, Th. Miteva, R. Binev, 

A. Ivanov, A. Rusenov, T. Penev, “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ”., 2011, 37/1/, 43- 

51 

ABSTRACT 

The object of study was the influence of the nervous system type (temperament) of dogs from 

the German Dogue, Doberman, and Riesenschnautzer breeds on the extent of their 
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socialization (adaptation to the environment). Two tests were used to examine the animals’ 

behavior: the mirror test and the Queinnec test. It was established that puppies of the German 

Dogue breed possessed the highest socializing capabilities, followed by the Riesenschnautzer 

and Doberman breeds. This means that the representatives of the German Dogue breed would 

require the least amount of training time in order to form specific behavior. The 

Riesenschnautzer exhibited average ability to socialize, and will adapt to the environment 

more easily than the Doberman breed and with more hardship than the German Dogue. The 

puppies that would be hardest to train were the ones from the Doberman breed, as they are 

most prone to aggression and ill temper. 

Key words: Puppies, socialization, temperament type, behavior, test 

 

9. Lameness in dairy cattle breeding& Prevalence and etiological factors- a rewiew- J. Mitev, 

T. Penev, N. Vassilev, Tch. Miteva, J. Gergovska, K. Uzunova, “Sciences * Technologies”, 

2011, vol. 1, 5 

ABSTRACT 

 Lameness in dairy cows is among the most serious problems of modern cattle breeding. The 

prevalence of lameness among dairy cows varies on a worldwide scale. The factors important 

for lameness occurrence are: feeding regimen, genetic selection, the social hierarchy, 

overcrowding and herd size, the free walking space, environmental factors and climate, 

behaviour of cows in conditions of heat stress, the design of the pen and type of restraint 

device, the litter and hoof care practices.  

The present review makes clear that lameness in dairy cows is widely distributed in various 

production systems. The incidence of lameness, according to literature data, ranges from 0 tо 

59%. The etiology of lameness in cows is multifactorial. Numerous factors have been 

investigated, as the nutrition and diet type, the social hierarchy in the herd, the walking area 

and overcrowding. Other important factors for lameness are the climate and behaviour of 

cows in conditions of heat stress related to rations and feeding habits. The type and comfort of 

bedding and neck rails also play a role with this regard. Regular hoof care and trimming are 

indisputable for prevention of lameness. The literature review confirmed that lameness is 

important and controversial issue. It could be concluded that more research is needed to 

outline their impact of production technologies on the prevalence and consequences of 

lameness in dairy cows.  

Key words: lameness, dairy cattle, lameness prevalence, etiological factors 
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10. Bozakova, N. A., A. P. Atanasov, L. K. Sotirov, K. T. Stoyanchev, i. T. Yotova, K. 

Uzunova, V. T. Gerzilov, 2011. Effect of dietary Zn supplement during the hot summer 

period on some productive traits of turkey breeders. Bulg. J. Vet Med., 14, Suppl. 1,9-17. 

ABSTRACT 

The use of dietary supplement in subtropical and moderate continental regions during the hot 

months of the year is important. The aim of the present study was to monitor the effect of 

supplementation of  35 mg/kg zinc, ( Zinteral 35, containing 35% zinc) on some productive 

traits in turkey breeders during the hot summer period. For this purpose, plasma 

corticosterone concentrations, egg production and live body weight of birds were determined 

during a thermoneutral and hot summer period (32.63 °C). High ambient temperatures 

together with low relative air humidity caused a significant stress to turkey breeders, 

manifested by increased plasma corticosterone in control and experimental groups: 366.70# 

10,54 and 228.33*22.75 nmol/L respectively, as compared to the thermoneutral period 

(69.52± 12.65 and 68.17*7.98 nmol/L; (P<O,01). Heat stress influenced negatively the daily 

egg production: 40.95*1.74% in controls and 45.71 ±1.74 % in experimental birds vs the 

thermoneutral period (69.52±2.86 and 68.57*191 %; P<0.01), as well as the live body weight 

of control turkeys The dietary supplementation of 35 mg/kg zinc (Zinteral 35) to experimental 

group contributed to statistically significantly lower plasma corticosterone concentrations 

(P<0.01), higher egg production (F<0.05) and preservation of the live body weight of turkey 

breeders during the hoi summer period. 

Key words: corticosterone, heat stress, productivity, turkey breeders, zink 

 

11. Fear and aggression in dogs- K. Uzunova, R. Binev, M. Todoroska, Tch. Miteva, 

“Macedonian. Veterin. Review.”, 2011, vol. 34, 2, 47-56; 

ABSTRACT 

In this review, the concepts of fear, phobia and aggression in dogs were precisely defi ned, as 

well as their underlying causes. The behavioural activities specifi c for these conditions were 

indicated. The accompanying symptoms were consistently explained. The causes that the 

development of pathological fear leads to aggression in dogs as well as the ex various therapy 

options depending on the clinical signs were presented. 

Key words: fear, aggression, behaviour, treatment, symptoms. 

 

12. Amino- acid content and Biological value of rabbit meat proteins, depending on  weaning 

age- B. Bivolarski, E. Vachkova, S. Ribarski, K. Uzunova, D. Pavlov, “Bulgarian journal of 

veterinary medicine”, 2011, 2, 94- 102; 
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ABSTRACT 

 The amino acid content and biological value of rabbit meat proteins, expressed as essential 

amino acid index (EAAI) depending on weaning period were studied. For this purpose, 15 

White New Zea-land rabbits were divided into two groups: group A (n=7) – weaned at the age 

of 21 days, and group B (n=8) – weaned at the age of 35 days. The rabbits were slaughtered at 

the age of 90 days, in accor-dance with the requirements of humane treatment of animals. It 

was established that the weaning age of rabbits had an influence on the amino acid content 

and biological value of meat proteins. In rabbits weaned at the age of 35 days, the biological 

value of the proteins was higher due to the higher content of basic amino acids (lysine, 

histidine, arginine), leucines (leucine and isoleucine), and monoamino carboxylic acids 

(valine). Along with that, the biological value of m. Longissimus Lumborum meat proteins 

was higher than that of m. Semimembranosus meat. With regard to the amino acid content 

and biological value of proteins in meat, weaning of rabbits at the age of 35 days is 

recommended.  

Key words: biological value of proteins, essential and non-essential amino acids, rabbit meat 

 

13.Obsesive-compulsive disorders in dogs. R. Binev, K. Uzunova, Ts. Hristov. Union of 

scientists in Bulgaria – “The man and the Universe”, 2012, Scientific paper pp. 552- 563 

ABSTRACT 

Clinicat observations were c.on.ducted on dogs with ocD (obsesslve-c anpulsive,l dlsorders' 

Based on this we investigated the etiology, ltinicat sings, paraclinicat changes, principles of 

diagnosis and methods of treatment and pi'phylaxis in patients with these disorders. From 

these obseruations lf uzas found that the most predisposition, other accompanying diseases 

(dermatos"eosr ^oor nen cdaoucsriensic aatr ed ysstbrealsasn,c eg)e netic conditioning 

(associative set of operitions and to produce the new behavior). ctinicat symptoms can be 

grouped such as locomotory, oral, aggressive, vocalization, ancl hallucit-ratory behaviors. our 

sfudies showed the highest efficiency iilne use of tricycric antidepressants.  

Key words: Obsessiye-computsivie disorder, dogs 

 

14. HYGIENE, TECHNOLOGY AND ETHOLOGICAL STUDIED IN DOGS WITH 

MIKROSPORIYA. Krasimira Uzunova, Rumen Binev, Mihni Luckanov, Nevena Nikolova. 

Collection “Traditions, directions, challenges”, 2012, 349- 358; 

ABSTRACT 

Investigations were conducted in dogs with Microsporum infection reared in a kennel from 

hygienic, technological and ethological point of view. It was established that the causes for 

appearance of the persistent dermatomycosis were flaws in the rearing technology, and lack of 

timely vaccination of affected animals. Using check list for veterinary medical evaluation of 
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all elements of the housing in the kennel and the behaviour of animals, it was concluded that 

the lack of compliance to the general animal hygiene principles was of major importance in 

the etiopathogenesis of the Microsporum infection. 

Key words: prevention, dogs, Microsporum infection, hygiene, technology, ethology. 

15. Psychological Disorders in Ruminants – a review. R. Binev, K. Uzunova, I. Valchev, Ts. 

Hristov. Journal of Mountain Agr. on the Balkans, vol. 15, 2, 2012, (331-353) 

ABSTRACT 

Studies on psychological disorders in productive animals (ruminants in particular) are 

becoming ever more relevant globally, in relation to the increased needs for feeding the 

population, as well as the effects of the various production systems on the animals' mental 

health. The data on these disorders are closely related to the parameters of wellfare and 

humane treatment of the animals. The species-specific psychological disorders in runninants 

(cattle, sheep and goats) are described, as well as the reasons for their occurrence and the 

methods of their treatment, control and prevention. The anthropological factor has the greatest 

significance for the occurrence of these disorders. An increase in productivity can be achieved 

through positive human-animal interaction, as well as improvement in the animals' behaviour, 

thus leading to an increase in the quality of life of cattle and the quality of their produce. As a 

rule, the human-animal interaction (animal therapy) can only be positive. As a result of this 

interaction, stress decreases, self-esteem (confidence in oneself), social competence and 

quality of life improve, and anxiety becomes less frequent in humans. 

16. PSYCHOPATHOLOGICAL DISORDERS IN HORSES. A REVIEW. Rumen Binev, 

Krasimira Uzunova, Ivan Valchev, Nevena Nikolova, Collection “Traditions, directions, 

challenges”, 2012, 349-358; 

ABSTRACT 

The most commonly observed psychopathological disorders in horses, the known and 

supposed etiological factors for their occurrence, as well as the options for control, treatment 

and protection of the animals against these psychoses are described. Studies on the 

psychological disorders in horses are markedly interesting, with relation to the multi-faceted 

and long-time significance of this animal species in human culture. The relation between 

people and horses determines the leading role of the anthropological factor in the occurrence 

of psychological disorders in these animals. Considering the extent to which horses have 

become a part of human life, as well as their temperament, high intelligence, sensitivity and 

emotionality, it is understandable that psychoses are observed most often in horses and pets, 

with a characteristic variety of symptoms. Horses are a unique animal species not only 

because they are used for various purposes – for riding, transport, cargo hauling, 

companionship, etc. – but also because of their unique beneficial and psychotherapeutic effect 

on people. This fact determines the infinite positive options for animal therapy on humans, 

which is usually understood as the effect horses have on people, known as hippotherapy. That 
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is why the knowledge from studies on the ways for preserving the psychological health of 

horses is with high relevance, and practical applicability and significance. 

Key words: horses, psychological disorders, treatment, prevention 

17. Economic Efficacy of Manure Cleaning and Storage Systems at Dairy Cattle Farms-  Y. 

Popova, V. Dimova, Tch. Miteva, J. Gergovska, K. Uzunova, T. Penev, “Ecology and 

future”, 2012. vol. 11, 4 

ABSTRACT 

An analysis of economic efficacy of two cattle rearing systems using different manure 

cleaning and storaqe approache, - solid manure cleaning with storage on a manure pad, and 

liquid manure cleaning with storage in a steel-reinforced concrete lagoon was performed.The 

present study was performed in two semi-open cattle barns with capacity of 108 and 120 cows 

and res pective number of calves and heifers' Two mantrre cleaning and storage systems were 

used: variant A (buildinq to, to a cows, liqirid manure cleaning system using an electric 

scrape, 4-month storage of previously diluted with water and homogenizecl manure into a 

lagoontype manure tank) and variant B (buildinq for 120 cows solid manure cleaning system 

using a tractor with bulldozer shovel and storage on a pad with three walks for 6 months). The 

feed was dispensed using a mixer' The cows were milked in a 2 x 5 herring-bone type milking 

parlour. The animals were housed in free stalls' The rough and voluminous feeds are self-

produced' whereas concentrate feed were purchased' The feeding was compliant to the 

productivity (average milk yield 6500 I' 900/o fertility rate), the physiological state and age of 

cows. The replacement of the herd was performed with heifers from the same farm. lncome 

and production costs were calculated using prices actual by the time the research was 

conducted. 

Key words: cow, incomes, rate of profitability, slurry and solid manure 

 

18. A Case of Pentastomum denticulatum Infection in Goats- A. Ivanov, Z. Kirkova, P. Iliev, 

K. Uzunova- “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/2/, 191- 195 

ABSTRACT 

 A case of Pentastomum denticulatum infection in goats was described. In August 2007, in a 

herd of 30 goats, in the region of Rousse (North Bulgaria), there were observed non-specific 

clinical signs: reduced appetite, depression, emaciation, lying down, and decreased milk 

secretion. Despite antibiotic therapy 3 of the goats died. A necropsy was performed and small, 

yellow-white oval cysts with a white parasite inside were established in liver, lungs and 

mesenteric lymph nodes. The parasites (total number - 30) were examined microscopically 

and determined as Pentastomum denticulatum – larval stage of Linguatula serrata.  

Key Words: Pentastomum denticulatum, Linguatula serrata, pentastomiasis 
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19. Preferences of Freestall Housed Dairy Cows to Different Bedding Materials- Y. Mitev, I. 

Varliakov, Th. Miteva, N. Vassilev, J. Gergovska, K. Uzunova, V. Dimova- “Journal Fac. 

Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38 /2/, 135-140; 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the behaviour of dairy cows during the rest periods 

and their preferences to different bedding materials with limited amount of straw as well as 

the hygienic score of dairy cows. Thirty-six Holstein dairy cows at the first to fourth lactation 

with live weight 610±58 kg and milk yield of 7364±1202 liter for 305 days of lactation were 

used for the experiment. Three types of bedding materials were used for the preference test – 

rubber mats, manure-straw bedding and sand. The hygienic score of the animal’s body was 

made by 4 point system. The average values of the studied functional activity (FA) were 

determined by using a mathematical model adapted for this purpose. The installed soft rubber 

mats on concrete floor mitigated the adverse effects on animal behaviour at rest. The lying 

time (iFA-0.4133) on the rubber mats and the number of lying down (21.2) during the day 

showed that rubber mats are more comfortable for cows than manure-straw bedding and sand. 

When using a small amount of straw bedding, the cows preferred to lie longer on soft rubber 

mats. The hygienic score of the body of dairy cows was between 1.40 and 2.94, and depended 

on floor bedding and the regular cleaning of the stall.  

Key Words: Cow comfort, freestall, dairy cows, behavior, bedding materials 

 

20. Еffect of lameness on some productive traits and health status of cows in dairy cattle 

farms- J. Mitev, T. Penev, N. Vassilev, Tc. Miteva, J. Gergovska, K. Uzunova, “Bulgarian 

Journal of Sciences”, 2012, vol. 10, 1 

ABSTRACT 

The intensification of modern cattle husbandry has achieved high milk productivity standards. 

The discussion performed herein makes clear that high milk yields predispose cows to 

lameness and as a result, to considerable milk losses. This productivity of cows necessitates 

adequate feed intake to respond to the enhanced metabolic rates. This type of feeding often 

results in metabolic disorders and presents a risk for lameness occurrence. Hoof and foot 

diseases in cattle reflect on their reproductive potential, udder health, body hygiene, body 

condition and therefore, on the economic results of dairy cattle industry. 

Key words: lameness, dairy cattle, productivity, health 

 

21. Hygienic and technological conditions favouring lameness in dairy cows& a rewiev- T. 

Penev, J. Mitev, A. Iliev, I. Borissov, Tch. Miteva, J. Gergovska, K. Uzunova, “Revue de 

medicine veterinaire”, 2012, 163,11 499- 504 
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ABSTRACT 

The lameness is a complex problem and its development depends on many factors such as 

technologies of rearing of young animals and dairy cows, the proper design and construction 

of animal buildings as well as the built-in equipment; the main microclimatic and hygienic 

conditions of surrounding environment. The social hierarchy, genetic predisposition, age, 

body condition and lactation stage are aggravating factors for higher rates of lameness in 

some farms, depending on the applied technology of farming. Farmers around the world 

spend thousands of Euros in the construction of their farms, but above all, they should be 

familiar with the animal hygiene and technological characteristics of each system otherwise 

any deviation or failure from established norms may induce high sensitivity and risk of 

lameness in dairy cows. 

Keywords: Dairy cows, lameness, favouring conditions, animal hygiene, technology. 

 

22. Effects of lameness fn the behaviour of dairy cows under intensive production systems- I. 

Varliakov, T. Penev, J. Mitev, Th. Miteva, K. Uzunova, J. Gergovska, “Bulgarian journaj of 

Agricultural Science”, 2012, 18, 1, 126- 133   

ABSTRACT 

This review is an attempt to systematize and analyze published research to date concerning 

lameness and its influence on behavior of dairy cows kept in intensive conditions. It was 

found that lameness affects the behavior of the individual animal’s social rank and hierarchy 

in the herd. Cows with movement problems and found lameness losing position in the food 

trail, changing his place of rest, losing the position to enter the milking room or visits of 

milking robot, which changes the whole order of entry for milking. All this reflects on the one 

hand, their productivity, and the other on their ability to survive in the herd, which requires 

prompt and adequate measures by farmers to control the problem. Strict control of herd 

behavior, and welfare and professional attitude of the stockman of animals can provide early 

indications of real change in health status of cows and it should not be ignored in the choice 

of technology in modern, intensive dairy cattle rearing. 

Key words: welfare, herd behavior, social rank, milking parlor, health status 

 

23. Effect of Body Condition score at Calving on 305- day and Test – day Milk Yield in 

Holstein- Friesian and Brown Swiss Cows- J. Gergovska, Y. Mitev, T. Angelova, D. 

Yordanova, J. Krastanov, K. Uzunova, “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/2/ 

141- 149 

ABSTRACT 

 The study included 37 cows, 20 of which were of the Holstein-Friesian and 17 of which were 

of the Brown Swiss breed at the Agricultural Institute’s farm in Stara Zagora. The cows from 



12 
 

both breeds were kept together under similar rearing and feeding conditions. A free-range 

production system with individual boxes for rest was applied. The cows were divided into 

three technological groups depending on their physiological condition, respectively: dry 

period, first lactation period (up to the 120th day of lactation) and second lactation period. 

Feeding was based on a complete ration including maize silage, alfalfa haylage, concentrated 

feed, and vitamin mineral premix. The concentrated feed during lactation was in accordance 

with the group’s mean milk yield. The cows’ body condition score (BCS) was measured 

monthly per a 5-grade evaluation system with accuracy of up to 0.5 points. The body 

condition score of the cows at calving was measured 7 to 10 days before calving. The BCS at 

calving had a significant influence on the 305-day lactation milk yield, test-day milk yield and 

peak lactation production. The cows that reached a BCS of 3.5 – 4 points at calving had 

sufficient body reserves for the lactation’s beginning, which allowed them to reach higher 

milk yield during the peak of lactation, and higher yield for 305 days compared to cows with 

grades of 3 or lower at calving. The Holstein-Friesian cows had better mobilisation potential 

than Brown Swiss cows. At BCS of 2 to 2.5 points at calving, Holstein-Friesian cows reached 

a milk yield that was only 876 kg less than those of cows with high BCS (3.5 – 4 points), 

whereas in Brown Swiss cows the difference was 1,400 kg. The cows of the Brown Swiss 

breed had preserved to a greater extent the defence reaction to reduce milk production when 

body reserves were diminished.  

Key Words: Body condition score evaluation, 305-day lactation, peak lactation, test-day milk 

yield, Holstein-Friesian, Brown Swiss cattle 

 

24. The Effect of Adding of the Enzyme Products X -beten and Protozoin- A to Diet on 

Ethological Parameters of Sheep- I. Varliakov, K. Sivkova, V. Radev, K. Uzunova, “Journal 

Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/1/, 59- 66 

ABSTRACT 

 It has been studied the effect of adding synthetic multienzyms Xybeten and Protozin-A in the 

ration by examining basic behavioral activities of sheep. The experiment has been carried out 

using the period’s method. During the test period the enzyme products are added at dose 1 

g/kg mixture concentrate. Animal behavior is studied through direct individual continuous 

monitoring for 24 hours. The basic functional activities registered in the ethograms are: 

feeding, moving and rest as well as markers for presence of discomfort. It was found that the 

addition of Protozin-A and Xybeten to ration is not perceived as a stressor and is suitable for 

use as promoters of the digestive processes in sheep. Protozin-A has more significant effect on 

feeding activity as stimulator. Xybeten increases the number of chewing movements (P<0.01) 

and duration of rumination (P<0.01) per 1 bolus. The sheep spend most time on the feeding 

activity, followed by time spent on rest when environmental conditions are controlled by 

human.  

Key Words: Animal behavior, enzyme, feeding additives, sheep 
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25. Morphological Investigations of Experimental Acute Intoxication with the Anticoagulant 

Rodenticide Bromadiolone in Pheasants- R. Binev, I. Valchev, N. Grozeva, L. Lazarov,  Tz. 

Hristov, K. Uzunova, “Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2012, 38/2/, 161-173 

ABSTRACT 

 Morphological investigations were performed to observe the changes after experimental 

acute intoxication with the anticoagulant rodenticide bromadiolone in pheasants. The study 

was performed with 8 groups of pheasants treated with increasing doses of the tested 

preparation: 5 mg/kg (group I), 10 mg/kg (group II), 20 mg/kg (group III), 30 mg/kg (group 

IV), 40 mg/kg (group V), 50 mg/kg (group VI), 60 mg/kg (group VII) and 70 mg/kg (group 

VIII). All birds from groups I to V have survived the intoxication whereas those from groups 

VI, VII and VIII have died. During the intoxication, inappetence, accelerated and difficult 

breathing, adynamia, watery blood discharge from the beak were observed. All pheasants with 

fatal outcome and the survivors, which were euthanized after the experiment (day 20) were 

necropsied and gross changes in the liver, the lungs and kidneys were described. Liver 

alterations varied from strong hyperaemia and activation of the monocytic-macrophageal 

system to diffuse vacuolar or granular parenchymal dystrophy, as well as necrobiotic to 

necrotic changes, intra- and inter-lobular haemorrhages, perivascular mononuclear 

proliferations and bile duct hyperplasia. Lungs exhibited congestive hyperaemia, oedema in 

the interstitium and the mucous coats of bronchi and parabronchi, desquamation of epithelial 

cells in bronchioles and lung parenchymal haemorrhages. In the kidney parenchyma, 

congestive hyperaemia and haemorrhages were seen, varying within a broad range from 

karyolysis and karyopyknosis in epithelial tubular cells to cellular desquamation and 

disintegration and necrosis. All observed changes in parenchymal organs were dose-related, 

being more pronounced in pheasants treated with higher doses of the tested rodenticide.  

Key Words: Anticoagulant rodenticide, bromadiolone, pheasants, acute intoxication, 

morphological investigations 

 

26. WAYS TO IMPROVE COOLING OF LACTATING COWS AND THEIR 

APPLICATION IN BULGARIA. Tchonka Miteva, Zhivka Gergovska, Vanya Dimova, Jurii 

Mitev, Krasimira Uzunova, Gergana Kostadinova, Toncho Penev. “Sciences * 

Technologies”, 2012, vol. 2, 5 

 

 

ABSTRACT 

 In cattle practice more widely used various methods for additional cooling of the air in 

livestock buildings to eliminate the harmful effects of high temperatures on the dairy cows. 
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To optimize the temperature and humidity conditions in livestock buildings in summer 

successfully are applying different combinations of fans and sprinklers, evaporative cooling, 

reducing the direct effect of solar radiation, providing a sufficient amount of cold, fresh water 

etc. Places to implement these cooling facilities are including both animal buildings and 

parlors. Gradually these practices are introducing in dairy farms in the country, mainly in 

larger farms and from farmers who are highly motivated to continue working in this 

agricultural sector.  

Key words: additional cooling, fans, sprinklers, sprayers, dairy cows 

 

27. Building Reconstruction for the Tied Rearing of Dairy Cows to lmprove Some Animal 

Hygiene Parameters. V. Dimova, Ju. Mitevl, Tch. Miteva, Y. Popova*, K. Uzunova. 2012, 

Journal of Agricultural Science and Forest Science, vol. Xl, No. 1 

ABSTRACT 

The aim of this study is to develop the technological decision for reconstruction and 

modernization of the real existing building for tied rearing of 50 dairy cows with intention to 

improve some of the important animal hygiene parameters. Two technical-technological 

variants of cows' rearing are compared. lt was established that developed decision of tied 

rearing of 50 dairy cows, with 2 rows of cubicles, central feeding alley and manure cleaning 

system using tractor with bulldozer shovel allow animals better comfort that the other variant 

and assure 63.1% bigger build up area, 2.6 times bigger build up volume and the required by 

regulations coefficient of natural light in buildings. The developed decision piovides suitable 

and comfort conditions for rearing of animals and that decision is appropriate for 

modernization of other dairy farms in Bulgaria with capacity of 50 dairy cows. 

Key words: reconstruction, farm buildings, dairy cows, animal hygiene 

 

28. Protoform of the modern extension service in the field of animal husbandry and veterinary 

medicine. III. The period after the liberation of Bulgaria /period of national progress in 

agriculture/- Ch. Miteva, G. Kostadinova, St. Laleva, P. Slavova, Y. Staykov, V. Katzarov, V. 

Dimova, K. Uzunova, Sciences &Technologies, 2012, vol. II, 5; 

ABSTRACT 

The present research analyses the activities of state, public and private structures assisting the 

work of agriculture producers after the Liberation of Bulgaria (aka period of national progress 

in agriculture), and throws light on their role as a protoform of the modern extension service 

in the field of animal husbandry and veterinary medicine from historical point of view. For 

this purpose, a number of governmental documents (orders, laws, ordinances etc.), rules for 

organisation of agricultural schools, programmes of public organisations and unions, museum 

and library funds expositions relevant to the study’s goal were investigated. The period of 
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national progress in agriculture in Bulgaria is associated with the foundation of different types 

of agricultural schools and training courses. The organisation of agricultural experimental 

stations and the implementation of professional training have improved the practical skills of 

people engaged in farm animal rearing. The foundation of livestock husbandry unions and 

social movements, the educational activities related to improving the knowledge and skills of 

livestock producers became more pragmatic and species-specific. During that period, due to 

the direct transition of Bulgaria to bourgeois capitalist development, agricultural educational 

and administrative structures organised and institutionalised in the country were similar to 

those of West Europe. This way, agricultural teachers, practicing agronomists, veterinarians 

and zootechnicians, specialists and administrative staff hired by livestock husbandry unions 

became the founders and distributors of scientific and applied knowledge in the field of 

animal and veterinary medical sciences. The training of livestock producers in the country 

performed by them at that time is a kind of a protoform of the modern extension service. 

Key words: extension service, proto-form, animal science, veterinary medicine 

 

29. Comparative investigation on some welfare indication of cattle under different   housing 

systems- J. Mitev, T. Penev, J. Gergovska, Ch. Miteva, N. Vassilev, K. Uzunova, 

“Agricultural science and technologie”, 2012, vol. 4, 1, 27- 32; 

ABSTRACT 

Dairy cattle welfare is of exceptional importance in modern production systems. The purpose 

of the present study was to compare the effect of some of most popular contemporary 

solutions for free-stall housing of dairy cows on some welfare indicators. It was performed 

with 150 Holstein-Friesian cows in three farms as followed: housed freely in group boxes in a 

semi-open barn (farm A), and housed freely in group stalls, with individual cubicles of a 

different size (farms B and C). The results showed that the free housing in groups with straw 

bedding was optimal with regard to the prevalence of traumatism as seen from the least 

percentage of body decubitus ulcers – 2% of cows, but it was most unfavorable from the point 

of view of body hygiene level. The free housing in individual cubicles (farms B and C) with 

the specific cubicle and neck rail dimensions were a prerequisite for increased trauma 

incidence and were not compliant with the allowances of this welfare indicator. The 

application of systems for complex evaluation of the level of dairy cattle welfare allows for an 

easy detection of existing flaws and disadvantages at a specific farm and for timely suggestion 

of efficient measures for their correction 

Keywords: dairy cattle, welfare indicators, lameness, hygienic score, body condition score 

 

30. THE ORIGIN AND THE DEVELOPMENT OF THE EXTENSION SERVICES IN THE 

AGRICULTURE AROUND THE WORLD. Chonka MITEVA , Jury MITEV, Zhivka 

GERGOVSKA , Radoslav SLAVOV , Nasko VASILEV , Toncho PENEVT, Vanya 
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DIMOVA', Krasimira UZLINOVA and Rumen OTUZBIROV. AGRICULTURAL 

SCIENCE, 45 (No 2) 2012, 3-14 

 

 

ABSTRACT 

The term "extension service" contains within itself an explanation for publiciy funded, non-

formal educational structure with research resources and self-organization. The mission of 

this structure is associated with the provision of relevant and useful information about the 

older generation of a different nature. This is a significant social innovation, having important 

implications for agricultural development. lt is created and recreated, adapted and developed 

over the centuries. The analysis of survey souroes indioates that the development of extension 

services is directly related to increasing the efficiency of agricultural production through the 

promotion of professional knowledge among farmers. These structures are organized and 

flnanced in different ways, but meet the same objectives - support and service to farmers to 

increase production results, qualification and knowledge of farmers and improve the living 

standards of farmers. 

Key words: extension service, development, history, agriculture 

 

31. Dairy sector in republic of Macedonia – yesterday, today, tomorrow- Bl. Sekovska, M. 

Todoroska, K. Uzunova, докладвана на The 4 th Intеrnatonal Scientific Meeting, 6-8. 09. 

2013, Struga, pp.44 

ABSTRACT 

The aim of this study was to follow the changes in dairy sector in Republic of Macedonia. 

This study is an attempt to address the various important aspects related to dairy sector in 

Macedonia like source of milk production, average unit productivity, cost of milk production 

and milk supply channels. It may also provide an understanding of the opportunities and 

problems associated with the dairy enterprises in Macedonia. The findings of the study may 

help in ensuring development of country’s dairy sector because tire research based decisions 

of policy makers may have real impact on welfare of farmers and progress of all the 

stakeholders of the sector. The above mentioned objectives of study are achieved through 

surveying the farmers, statistical data, direct interviews with representatives of government 

institutions. 

Key words: milk production, dairy farmers, dairy industry 
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32. Effect of the Degree of Udder Contamination in Dairy Cows on the Somatic Cell Count in 

Milk- J. Mitev, J. Gergovska, Tch. Miteva, N. Vassilev, K. Uzunova, T. Penev, “Journal Fac. 

Vet. Med. Istanbul Univ.”, 2013, 39/1/. 76- 83 

ABSTRACT 

The study includes a total of 310 Black-and-white cows from 9 herds throughout the period 

from November 2010 till January 2011. The farms used two rearing technologies (free and 

tied) and were of different capacity. To assess the degree of udder contamination a 4-grade 

system has been used. The rearing technology and the farm capacity had a reliable effect on 

somatic cells count (SCC) in milk. In tied rearing higher SCC have been recorded than in free 

rearing, a lesser relative share of cows with clean udders (hygiene score -1) and a greater one 

of cows with contaminated udders (hygiene score 3 and 4). The greatest was the relative share 

of cows with contaminated udders (hygiene score 3 and 4) and the least clean were the cows 

in farms with tied rearing and capacity from 50 to 100 cows. Cows with score 1 (clean udder) 

had the smallest somatic cell count – 172.4x103/ml, which was related to low risk of mastitis 

diseases. The ones with score 3 and 4 had somatic cell count over 400x103/ml. The 

availability of more than 20% of cows with udder hygiene score 3 and 4 was an indicator for 

increased risk of mastitis in the herd and obtaining low quality milk. Somatic cell count in 

milk depended largely on the maintenance of bedding and the farm hygiene rather than the 

farm capacity and the rearing technology. 

Key Words: Udder hygiene score, somatic cells, dairy cows, free rearing, tied rearing 

 

33. A study on the Temperament Type of Puppies in  the Animated Toy Test with Regard to 

Their Proper socialization and Specific Behaviour Build- up- I. Stoycheva, K. Uzunova, R. 

Binev, B. Bivolarski, V. Georgieva, A. Russenov, T. Slavov, Journal “Fac. Vet. Med. Istanbul 

Univ.”, 2013, 39/1/, 84- 92 

ABSTRACT 

In order to typify their temperaments and facilitate their training and formation of desired 

behaviour, 24 7-week-old Pointer, Boxer, and German Shepherd puppies were tested twice in 

an ethological test. Emphasis was put on behavioural activities such as fear, orientation, 

purposefulness, curiosity, confidence, indifference and aggression. The Quéinnec animated 

toy test was applied, the results of which indicated that the German Shepherd breed was the 

most balanced, oriented, purposeful and non-aggressive. It was followed by the Boxer and the 

Pointer. According to our experiments, it became clear that this test was easy to perform and 

did not stress the puppies. 

Key Words: Behaviour, puppies, socialization, temperament 
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34. Typified the nervous system of the dog in order to properly socialization and modeling of 

certain behaviors- K. Uzunova, M. Todoroska, R. Binev, Ch. Miteva, Y. Mitev. Book of 

proceedings- 3 Intrnational Scientific Meeting, Days of veterinary medicine, 2013, 207- 211 

ABSTRACT 

Behaviors were examined on 27 puppies of breeds of dogs "German shepherd", "Collie" and 

"Doberman" through the mirror test of Bretto, to characterize the type of nervous system 

(temperament) for proper education, training and modeling their behavior. It is proved that the 

applied test is fast, simple, easy to implement and does not cause stressful feelings in 

experimental dogs, the test is qualify for welfare. The obtained results show that the most bold 

and the most balanced are the representatives of German Shepherd" followed by "Collie" and 

"Dobernan." 

Key words: puppies, behavior, temperament test, socialization 

 

35. Helical computed tomography application in rabbit liver anatomy: comparison with frozen 

cross- sectional cuts- K. Stamatova, R. Dimitrov, Y. Toneva, P. Yonkova, D. Kostov, A. 

Russenov, K. Uzunova, V. Yordanova, “Turkich Journal of Veterinary and Animal 

Sciences”, 2013, 37, 553- 558 

ABSTRACT 

Our focus has been to study and compare the anatomical helical computed tomography (CT) 

features of the normal rabbit liver with its native cross-sectional anatomy. Helical CT was 

used for scanning the cranial part of the abdominal cavity. The slice thickness was 5 mm. 

Frozen transversal anatomic cross-sections with a thickness of 10 mm were obtained from the 

cranial abdominal part of 4 animals following euthanasia. They were compared with the 

corresponding helical CT scans. At Th9 (thoracic vertebra), the helical CT images showed in 

the whole aspect a normal liver. It was a massive, heterogeneous, soft tissue, with normal 

attenuating findings and distinguished edges. The gallbladder was hypoattenuated compared 

to the liver parenchyma. At the level of Th11 the liver was in sharp distinction to the fundus 

and body of the stomach. At Th12 the rabbit liver was found in close contact with the 

stomach, duodenum, and ascending colon. Only the right hepatic lobe was visible at the level 

of Th13, outlined by the right kidney impression. The right hepatic and caudate lobe were 

observed at L1 (lumbar vertebra). The frozen cross-sections have analogues to the 

corresponding helical CT images. That motivated us to conclude that helical CT is an accurate 

mode for studying the rabbit liver anatomy. 

Key words: Rabbit, liver, helical computed tomography, cross-sectional anatomy 
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36. Studies upon some forms of stereotypical (psychological) disorders in zoo animals. R. 

Binev, R. Mihaylov, K. Uzunova, I. Valchev. Scientific Papers of the University of Ruse, 

2013, Volume 52, Series 1.1, 72-76; 

ABSTRACT 

Within 5 years (2008 lo 2012) were performed observations of animals from Zoo, Stara 

Zagora. The aim of this study was to specify different manifestations of behavioral 

(stereotypical) disorders in wild animals in Zoo conditions. ln addition, studied the causes and 

outlines measures to prevent abnormal behavioral activities. It was found that the most 

commonly found abnormal locomotor activities. Separation from their natural environment 

and the lack of incentives for zoo animals are the most common causes for the occurrence but 

stereotypicaI disorders. 

Key words: stereotypical (abnormal), disorders, Zoo, wild animals 

 

37. Investigations on some forms of stereotypic movement /psychological disorders in 

animals kept in zoos/, R. Binev, R. Mihailov, K. Uzunova, M. Todoroska-Intеrnational 

Society for Applied Ethologie AWARE, 8- 10. 10. 2013, Skopie, 66- 68; 

 

ABSTRACT 

The purpose of zoos is to acquaint people with animals that could not be seen in their natural 

environment. Often, these are the only places where some animal species could be really 

encountered. The deprivation of wild animals from the natural stimuli of the habitat and their 

life in conditions of limited or no freedom are the main causes for the occuflence of 

stereotypic movement (abnormal, behavioural, psychic) disorders. On the other side, the 

artificial surroundings of a zoo did not permit the animals to satisfy their natural behavioural 

needs. It is acknowledged that a behaviour that is non-provoked, permanently or frequently 

exhibited, with similar or equal signs, should be classified as a psychic disorder. Recently 

there is increasing body of evidence that such a disturbed behaviour is exhibited by animals in 

order to compensate for the deficiency of various stimuli. This fact is particularly specific for 

zoo environment. It makes animals permanently "frustrated" and for overcoming the 

boredom, they perform a number of activities. Often, such a behaviour is unsolicited by 

people but it remains a necessity for animals kept in zoos. 

 

38. Investigations on behavioural disorders in broiler chickens affected by coccidiosis. K. 

Uzunova, R. Binev, A. Ivanov, M. Todoroska. Intеrnational Society for Applied Ethologie 

AWARE, 8- 10. 10. 2013, Skopie, 63- 65; 
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ABSTRACT 

Coccidiosis is a parasitic disease with acute or extremely acute development, affecting broiler 

chickens and other avian species. It is caused by protozoa from the family Coccidia, genus 

Eimeria, which affect different part of the intestines of infected birds. They could be 

encountered in the caecum, duodenum, proximal jejunum, small intestine without duodenum, 

the distal part of small and the proximal part of large intestine. The parasitic infection is 

manifested when coccidiostatic in poultry feed is absent or deficient. Possibly, the infection 

could occur after application of a nonefficient coccidiostatic drug. The most significant 

predisposing environmental factor is the high humidity of the inadequately thick permanent 

litter on which broiler chickens are reared, Considering the fact that coccidiosis is a disease of 

the so-called “diseases of environment-technopathy" I that exhibits mostly at non-specific 

animal hygiene requirements / the purpose of ortr research is proving accurate pathognomonic 

complex that integrating a specific clinical presentation and typical behavior and facilitating 

the diagnosis of common diseases, without the obligatory till now autopsy of dead birds. 

 

39. Ultrasonographic characteristics of rabbit,s pancreas. Dimitrov R., Russenov, A., 

Stamatova- Yovcheva, K., Uzunova, K., Yordanova, V. “J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.”, 

2013, 39, 2, 139- 147 

ABSTRACT 

 Aim of the study was to demonstrate some ultrasonography specifications of the normal 

pancreas in rabbit and their use as model for visual anatomical imaging study of pancreatic 

lesions in animals and humans. We used 12 clinically healthy 8 months old of New Zealand 

White rabbits between 2.8 and 3.2 kilos, who were mature and all anesthetized. Our 

investigation had been done Diagnostic Ultrasound System and micro convex multi frequency 

transducer. The trial animals were starved before the experiments. Before the study we 

injected (per os) isotonic solution. The animals were positioned in dorsal recumbency. The 

ultrasonographic accesses were percutaneus transobdominal epigastric and transgastric. The 

pancreas was scanned longitudinally, transverse and oblique. In the four of the studied 

animals the pancreas were extirpirated after their euthanasia. The organs were researched 

under liquid isotonic medium. We determined three parts of the gland. The pancreas showed 

similar acoustic density to the liver. The left lobe was more determined and showed more 

echogenisity. It has been visualized as striped finding in front of the cranial mesenteric vein. 

Great amount of adipose tissue has been seen in the peripheral part of the gland that gave 

hyperechogenic structure of the capsule. The glandular parenchyma showed hyperechogenic 

linear findings. Portal vein was near the cranial mesenteric vein. The caudal vena cava was 

seen on the right of the aorta. Transabdominal epigastric access is very good method for 

visualization of pancreas in rabbits. 8 hours after their last meal an isotonic liquid was 

injected before the study to provide quality visualization of the gland. The placement of the 

animals in dorsal recumbency is suitable condition for visualization of the gland. Filling 

liquid of stomach is great acoustic window for the study of the pancreas in rabbits.  
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40. Rapid Investigation of the Temperament Type in Dachshund, Pekinese and Japanese Chin 

Companion Dog Breeds- Uzunova K., et al., 2013, Bulgarian Journal of Agricultural Science 

19, 5, 1134-1139 

ABSTRACT 

The aim of this study was to rapidly identify the temperament type which greatly influences 

the extent of the dog socialization in young puppies using the statuette test. For that, a total of 

27, 7 week old puppies from 3 breeds used worldwide as companions (Dachshund, Pekinese 

and Japanese Chin breeds, 9 puppies from each breed) were tested 2 times after placing an 

odourless dog statuette in an empty and unfamiliar room, for specific behavioural activities 

(purposefulness / orientation, confidence, curiosity, indifference, fear and aggressive traits), 

leading to the establishment of the temperament type. The L (sanguine) type characterizing a 

strong and balanced temperament (highly correct orientation, high curiosity, no indifference, 

no fear, and high confidence and no aggressiveness) was encountered in 6 Dachshund, 5 

Pekinese and only in 3 Japanese puppies. Two puppies from each breed exhibited the second 

strong temperament, the F (choleric) type, differing from the first by a weakly lower 

orientation and by some aggressive traits. The weak and balanced temperament (low 

orientation, weak confidence and curiosity but fear signs and no aggressiveness), the G 

(phlegmatic type) was found in only one Dachshund dog but in 4 Pekinese and Japanese Chin 

dogs whereas the last weak and unbalanced temperament, the A (melancholic or antisocial) 

type was evidenced only in 2 Japanese dogs. These results show that the strong temperament 

types (L and F at a lesser extend) leading to a stable and rapid socialisation can be rapidly and 

easily determined by the statuette test and were more frequently evidenced in the Dachshund 

than in Pekinese or Japanese Chin dogs. 

Key words: dog puppy, companion, behaviour, temperament, socialisation, statuette test, 

breed 

 

41. Investigation of some hoof disease prevention practices on claw horn hardness and 

frictional properties in dairy cattle- T. Penev, Z. Manolov, D. Dimov, V. Kirov, K. Uzunova, 

V. Dimova, V. Radev, “Sciences & Technologies”, 2014, vol. 4, 1; 

ABSTRACT 

The purpose of the present research was to investigate the influence of some hoof care 

practices in dairy cattle (trimming and baths with disinfection solutions) on claw horn 

hardness and cohesion with concrete floor. Trimmed hooves exhibited reduction in sole horn 

hardness from 92.75 to 85.125 Shore A, whereas heel horn hardness decreased from 81.75 to 

80.375 Shore A. On the other hand, this resulted in increased coefficients of static and 

dynamic friction from 0.61 to 0.63, and 0.5 to 0.55, respectively, indicating the trimming of 
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hooves increased the walking and stepping safety of cows. The treatment of hooves with 5% 

disinfection solutions resulted in highest increase in the hardness of all studied hoof zones 

(walls, soles and heels) after formalin bath, followed by sodium chloride. The 5% solutions of 

copper and zinc sulfate had a less significant effect on claw horn hardness. The higher 

concentrations of disinfection solutions resulted in even greater increase in hardness, with 

highest values after formalin baths again. The treatment with copper sulfate did not exhibit a 

linear trend in hardness increase although by the end of the study hardness values were higher 

than initial ones. The increased hardness is essential for coefficients of static and dynamic 

friction, with evidence for negative correlation between these parameters. The hardness of 

soles and heels played a significant role for friction coefficient values, as the stability during 

locomotion depended mainly on the horn quality in these hoof areas. 

Key words: dairy cows, hardness, claw horn, trimming, disinfection solutions, cohesion 

 

42. Ultrasound Anatomical Vizualization of the Rabbit Liver- Kamelia Stamatova- Iovcheva, 

R. Dimitrov, D. Yovchev, K. Uzunova, R. Binev, “Animal sciences and Biotechnologies”, 

2014, 47, 2 

ABSTRACT 

The topic was to investigate the anatomical features of the rabbit liver by two- and three-

dimensional ultrasonography. Eighteen sexually mature healthy clinically New Zealand 

rabbits aged eight months were studied. Two-dimensional ultarsonographic anatomical image 

of the rabbit liver presented it in the cranial abdominal region as a relatively hypoechoic 

finding. Its contours were regular and in close contact with the hyperechoic diaphragm. Liver 

parenchyma was heterogeneous. The gall bladder was visualized as an oval soft tissue 

structure, filled with anechoic content. Its walls were hypoechoic. Two-dimensional 

ultarsonographic anatomical image of left hepatic lobe was sharply distinguished to right 

hepatic lobe’s outlines. In three–dimensional ultrasonogarphic anatomical study, the organ 

image was in three orthogonal planes. Its relief was regular and uninterrupted. Left hepatic 

lobe was found on the left and the right hepatic lobe was a soft tissue point for gall bladder 

position. Left and lateral was left lateral hepatic lobe. It was covered partly by left medial 

hepatic lobe. The right hepatic lobe was visualized as a single structure. The gall bladder was 

an oval finding. Its walls were hyperechoic and regular, without roughness. The results could 

be used as a base for modern interpretation of rabbit liver anatomy. 

Key words: anatomy, liver, rabbit, ultrasound 

 

43. Effect of optigen on some parameters of rumen fermentation in yearling rams- V. Radev, 

T. Slavov, I. Varliakov, K. Uzunova, M. Todoroska, 5th Intеrnational Scientific Meeting 

Days of veterinary medicine, Ohrid, Macedonia, 5- 7 . 09. 2014, Р8, стр. 45; 
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ABSTRACT 

A physiological experiment was conducted to evaluate the addition of Optigen® to the ration 

of yearling rams on rumen fermentation. Optigen* is a source of specifically protected non-

protein nitrogen (NPN) with indirect controlled (slow) release in fore stomachs, specially 

designed for supplementation of ruminants’ diets. Six yearling rams were used - Blackhead 

Pleven * Suffolk crosses, with initial live body weight of 45±2 kg. The animals were of 

uniform gender, body weight and origin. They were housed indoors, in individual boxes at the 

Experimental base of the Physiology Unit to the Faculty of Agriculture, Trakia University - 

Stara Zagora. The experiment consisted of two periods m control and experimental. The 

following parameters were investigated: hydrogen ion concentration (pH), ammonia 

concentration, total volatile fatty acid (VFA) concentration, total counts and generic 

composition of rumen ciliates, and in vivo cellulolytic activity in the rumen. It was 

established that the supplementation of yearling rams’ ration with Optigen increased and 

estabilised rumen pH values, which varied within a narrow range - from 6.61 to 6.78. The 

differences between control period and post feeding hours l, 2.5 and 5 were statistically 

significant (p<0.05; p<0.01). Optigen reduced the total volatile fatty acids and ammonia 

concentrations in the rumen content after feeding (0.05<p<0.00l). Optigen exhibited an 

inhibitory effect on ciliate fauna (p<0.0l) as well as 1.3 times higher cellulolytic activity 

(9.02% vs 6.98% during the control period). 

 

44. Oral and dental disorders in pet hedgehods- Tz. Chaprazov, R. Dimitrov, K. Yovcheva, K. 

Uzunova, Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences, 2014, 38: 1, 1-6 

ABSTRACT 

Hedgehogs are increasingly popular pets. As more people come to keep these unique 

creatures as pets, it is important to know how to properly take care of them, including how to 

provide the dental care they need. Hedgehogs are omnivorous with very welldeveloped jaws 

and short and relatively coarse teeth with a primitive structure. The skull is low with well-

developed zygomatic arches. The incisors are sharp, modified forceps that are needed for 

elevation of small prey. The canines are small and often look like incisors or premolars. The 

molars and premolars are flat and wide. The teeth have closed root canals and grow for a 

limited time. Hedgehogs are prone to oral conditions. Captive hedgehogs are often afflicted 

with tooth and gum disease. Typical clinical signs and appropriate diagnostics and treatment 

options are discussed here where possible. The intent of this review is to provide the 

practitioner with a relevant and practical guide to the management of oral and dental disorders 

in the captive hedgehog. Proper dental care for hedgehogs will help avoid the need for 

treatment later. 

Key words: Hedgehog, oral disorders, dental disorders, therapy 
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45. Investigation of Manure – Induced Physiochemical Changes of the claw Horn in Dairy 

Cattle- T. Penev, A. Iliev, Ch. Miteva, Y. Mitev, P. Valkova, K. Uzunova, “Journal Fac. Vet. 

Med. Istanbul Univ.”, 2014, 40 /1/, 41-52 

ABSTRACT 

The study was conducted on three claw horn areas (walls, soles and heels) in dairy cows. 

Claw horn samples were collected from cows at first lactation without signs of lameness. The 

changes in the hardness, the fat content and the swelling under the influence of manure from 

intensively reared cows were evaluated. The hardness and fat content were determined by the 

beginning of the experiment and at 7-day intervals for 28 days stay in manure. The swelling 

of hoof zones was done by placing samples in graduated cylinders filled with manure and 

distilled water for 48 h. The hardness of claw walls decreased most significantly during the 

first 14 experimental days (3.75 Shore A units). For the same period, fat content of this claw 

zone underwent the most significant reduction. In the sole area, the hardness decreased most 

intensely during the first 14 days – by 8.15 Shore A units which was in agreement with claw 

fat reduction in this area. A similar trend was observed in heels, where the hardness decreased 

most considerably until the 7th day by 3.85 Shore A units and between days 7 and 14 – by 

4.45 Shore A units. The respective fat content reduction was by 0.75 and 2.79 mg/g DM. The 

significant loss of claw horn fat predisposes to water penetration and a strong swelling of 

keratin. The strongest and most prolonged swelling was detected in the heel area, which 

enlarged their volume until the 48th experimental hour up to 8 cm3, and where fat content 

decreased the most compared to other studied claw horn zones. 

Key Words: Manure mass, claw horn, keratin, fat, softening, swelling 

 

46. A Case of Acute Renal Failure Following Ethylene Glycol Intoxication in a dog- A. 

Rusenov, G. Simeonova, R. Simeonov, R. Dimitrov, K. Stamatova, Y. Nikolov, K. Uzunova, 

“Journal Fac. Vet. Med. Istanbul Univ”., 2014, 40/1/, 114- 120 

ABSTRACT 

The manuscript describes a clinical case of severe oligoanuric acute renal failure in a young 

dog following ethylene glycol intoxication. Significant deviations were established in urinary 

renal markers and blood biochemical parameters: severe azotemia, hypocalcaemia, 

hyperphosphataemia, hyperkalaemia and metabolic acidosis. The ultrasound renal findings 

demonstrated increased renal cortex echogenicity the typical for ethylene glycol intoxication, 

with a characteristic halo sign around the medulla. Electrocardiography showed a progressive 

decrease in amplitudes of P and R peaks, increased sharp edged repolarisation T wave. The 

performed symptomatic therapy did not lead to favourable outcome due to delayed 

intervention by the owner and non-administered antidotal therapy. The histopathological 

finding was consisted in degeneration, necrosis, desquamation of kidney epithelial cells, 

dilated tubules and multiple calcium oxalate deposits. The described changes, in our opinion, 

are relevant and could be used for diagnostics of the studied pathology. 
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47. Anatomical and Ethological Changes in Pooultry Affected by Osteopetrosis – K. 

Uzunova, Kamelia Stamatova-Yovcheva, Vanya Dimova, David Yovchev, Mehmed Halil, 

“Animal sciences and Biotechnologies”, 2014, 47, 2; 

ABSTRACT 

An integral veterinary hygiene survey in a farm rearing stock layers, 4 months of age, has 

been performed to throw light on the unknown etiology of sporadic osteopetrosis outbreaks. 

Observations (ethological and anatomical) were conducted to evidence the development of the 

disease. The welfare of affected birds was assessed as poor after detailed analysis of all 

elements of housing environment. This was the cause for the development of the severe 

illness regardless of the fact that birds were preliminary vaccinated 

Key words: anatomical and ethological changes, osteopetrosis, poultry, welfare 

 

48. Fear and Aggression in German Shepherd, Boxer and Rottweiler Dogs - Krassimira 

Uzunova, Mehmed Halil, Rosen Dimitrov, Kamelia Stamatova – Yovcheva, David Yovchev, 

Toncho Penev, Krum Nedelkov- “Animal sciences and Biotechnologies”, 2015, 48, 1 

ABSTRACT 

As a result of long-term active fear, variable moods can occur – howling, whimpering, crying, 

tremor, tics, manias, depressions, etc. It is now acknowledged that fear and aggression are 

closely related. It is also known that the different dog breeds manifest a various extent of fear 

and aggression. The study aimed to provide answers to two questions - classification of 

factors invoking fear and aggression according to their significance and which of investigated 

dog breeds – German Shepherd, Rottweiler or Boxer is the most resistant to fear and 

aggression episodes? The exclusion of all factors on the rearing of three breeds of dogs / they 

complied with the norms / found that the causes of fear aggressive conditions are listed as 

follows – first of fear and aggression depend on the temperament of the dog and on the second 

place of the breed origin, growing conditions and the associated level of primary and 

secondary socialization. Fear aggressive manifestations occur at least in dogs with sanguine 

and choleric temperament. Representatives of the breed "Boxer" and "German Shepherd" are 

at the same level on the manifestations of fear and aggression. Rottweiler breed is in third 

place in this direction. 

Key words: aggression, breed, dogs, fear 
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49. Changes in Blood Biochemical indices in Yearling Rams after Dietary Supplementation of 

Optigen- Ivan Varliakov, Veselin Radev, Todor Slavov, Kr. Uzunova, R. Mihailov, Marina 

Tochevska, “Albanian Journal Аgric. Sciences”., 2015, 14, /1/: 19- 24 

ABSTRACT 

A physiological experiment was conducted to evaluate the effect of the technological product 

Optigen® supplemented to the feed of yearling rams at a dose of 12 g. The blood 

concentrations of glucose, creatinine, urea, total protein, albumin, globulins, and protein 

coefficient (albumin/globulin ratio) were assayed in samples collected from v. jugularis. A 

positive influence of Optigen was established, with maintaining higher blood glucose, 

creatinine and urea levels 2.5 h after feeding (p≤0.05). The increased total protein 

concentrations during the experimental period suggested for enhanced and stable rates of 

absorption from the digestive tract into the blood – effect of Optigen’s active principle. 

Higher albumin/globulin ratio (p<0.001) was demonstrated, as a result of increased albumin 

levels especially at post feeding hours (p<0.001) and the reduced blood serum globulins 

(p<0.05). The supplementation of Optigen to the ration did not show any side or adverse 

effect on the health and welfare of experimental animals. 

Key words: blood indices (Optigen), feeding additives, sheep. 

 

50. Ethological aspects of the stray dog population in Bulgaria – K. Uzunova, N. Nikolova. 

Veterinarna sbirka, 1-2/2017, pp.41-44 

ABSTRACT 

The stray dog population is a long-standing fact that is not resolved, reduced, and persists 

today. Institutions involved in addressing this complex problem have proven unable to find a 

suitable way to solve it, despite numerous studies in this direction. Although in the 21st 

century we are talking about the three-component welfare of stray populations, given that 

human rights and stray animals must be respected at the same time, this is not yet happening. 

Why? In order to answer this question, a detailed analysis of life in Bulgaria in the new socio-

economic conditions is needed from a bioethical point of view. Applying a new approach to 

solving the problem covers not only human relations, but also between humans and animals, 

as well as between animals themselves. This is a new moment in science in general, as is the 

new science of bioethics and sociobiology. If we look etiologically at the phenomenon of 

"unprecedented canine population" and analyze in detail everything related to it, we will have 

to resort to them, because bioethics and sociobiology are scientific matter, incorporating the 

methods and mechanisms through which it is most possible to analyze the reasons for the 

existence and continued non-reduction of the unprecedented canine population. 

 

51. Bulgarian contributions to animal welfare – Uzunova K., Halil M., Tosheska M. Albanian 

j. agric. Sci, 2017, pp. 387 – 390; 
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ABSTRACT 

The present paper investigates some of the most important terms and concepts of behavioral 

research, animal ethology, existence of pathological animal behavioral activities and animal 

welfare. It's presented an interesting view of the nature of the term "welfare" and three main 

aspects of animal husbandry that it covers, also is an introduction of new scientific unit - 

pathoetology. Bulgarian perspectives of animal welfare can give significant contribution in 

enriching the concepts of animal "welfare" in linguistic and practical aspects. Much scientific 

information concerning animal welfare has become available and it's continues to grow 

rapidly. There is evidence that the behavioral needs and activities of animals are strong linked 

with animal welfare. If those needs can be met more adequately, stress will be reduced and 

productivity will be improved. Ethological parameters seem to be adequate when evaluating 

animal welfare pointing that identify and assess animal pathological behavioral activities are 

main markers to ensure their welfare. We used abnormal behaviors as indicators of poor 

welfare and to confirm the issue that animal welfare assessment has been most closely 

associated with pathoetology. It is concluded that ultimate causation of pathology should 

become a major focus in order to reach at valid approaches to animal welfare. 

Key words: welfare, animals, patoethology, analysis, classification 

 

52. Housing and Welfare of High Production Dairy Cows in Intensive Breeding Conditions – 

Biljana Petrovska, Natasha Petrovska, Zhivko Gatsovski, Goce Cilev, Krasimira Uzunova, 

Nikola Pacinovski and Jelena Kolakovich, 2018, Science & Technologies, Veterinary 

Medicine , Animal Studies, Vol. 3, p.58-63; 

ABSTRACT 

Today more attention is paid on the housing and welfare of animals especially on high dairy 

cows. The purpose of this research is to make a comparative analysis of housing and welfare 

of high dairy cows in intensive breeding conditions. The research was conducted in 10 bovine 

farms of Holstein friesian breed in the territory of Pelagonia in Bitola, Republic of 

Macedonia. The research involves a total of 567 heads made up of 356 dairy cows, 123 

heifers and 88 calves. At 40% of the farms the average daily temperature was within the 

optimal temperature range, while in the remaining 60% the temperature was above the 

allowed maximum. In all the farms the relative humidity was within the allowed range. Only 

40% of the farms had ventilation system. The dimensions of the feeding hallway were optimal 

for all farms, the dimensions of the stabels were compliant with standard in 90% of the farms. 

The remaining 10% that were smaller than the allowed minimum. The dimensions of the 

channels for fertilization were according to the standard in 70% of the farms. The dimensions 

of the corridors for manipulation are compliant with the standards in 50% of farms. The 

height of the ceiling as optimal in 40% of the farms. The length of the bearings as agreeable to 

the standards in 100% of the farms, while the width was according to the standard in 70% of 

the farms. The microclimate and the zoohygienic indicators on the welfare of high dairy cows 

in intensive breeding conditions were met in only 30% of the farms. 
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Key words: High production dairy cows, housing, welfare, microclimate indicators, 

zoohygienic indicators. 

 

53. Treatment of Genetic Potential for Production of the Meat of Range Hybrids of the Pigs 

on the Farm of the Agricultural Cooperative Edinstvo in The Village Chelopek in the 

Municipality of Tetovo, Republik of Macedonia – Gacovski, Z., Petrovska B., Cilev G., 

Uzunova Kr., Fejzulah F., 2018, Science & Technologies, Veterinary Medicine Animal 

Studies, Vol. 8, Number 5, p.48-57. 

 

 

ABSTRACT 

In industrial pig breeding, when raising pigs for fattening for the production of meat from 

racial hybrids of pigs, the most common pattern used for crossing are triangular hybrids of 

pigs. (during which the breeding process involves three races Jokshir x Landry = F1 - JL ♀ x 

Durak - D or Pietren - ♂). The obtained selection criteria from the mother are different from 

those of the father-terminal. Here the mother's hysteresis is maximally expressed, and a high 

selective differential is achieved on the father side. They are characterized by numerous 

offspring, mothers have quite a lot of milk, and the offspring in the item is equal. 

The purpose of the research is to determine how the genetic potential for meat production is 

fulfilled in the triage pig hybrid, reared for fattening (Yoxhir x Landrand = F1-YLGuyDurak-

D), compared to the achieved productive genetic potential of meat in this hybrid, obtained by 

application of intensive technology on the farm of the Agricultural Cooperative Edinstvo in 

the village Chelopek in the municipality of Tetovo, Republic of Macedonia, in the production 

years 2016 and 2017. The research was conducted on a representative sample of 50 heads. 

From the obtained results in the production year 2016, it is concluded that the genetic 

potential is 112.2 kg, while the achieved genetic potential for the tested sample is 97.51 kg. 

The deviation from the genetic potential for meat production is 13.69 kg with the variation 

coefficient (VC%) of 12.31%. While for the production year 2017, it is concluded that the 

genetic potential is 113.96 kg, while the achieved genetic potential for the tested sample is 

100.95 kg. The deviation from the genetic potential for meat production is 13.01 kg or the 

variation coefficient (VC%) is 11.42%. This means that if we compare the results obtained in 

the two years of the study, this year we can conclude that there is a genetic improvement in 

the weight of the pigs in the examined sample. 

The obtained average results for the two production years 2016/2017 show that the genetic 

potential is 112.58 kg, while the achieved genetic potential for the tested sample is 99.23 kg. 

The deviation from the genetic potential for meat production is 13.35 kg or the variation 

coefficient (VC%) is 11.86%. 
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From the obtained results we can conclude that the retention from the genetic potential for 

meat production in this pig hybrid is relatively, because the production is organized in 

conditions of intensive cultivation technology. 

Key words: pigs, hybrids, genetic potential, meat 

 

54. Connection between animal hygiene and pathoethology with regard to animal husbandry 

and welfare. Krassimira Uzunova. 11
th

 Scientific conference – “Science – from possibility to 

action” 7-8 November, 2018, Sofia, pp. 37-38. 

 

 

ABSTRACT 

Animal hygiene is the science studying the husbandry technologies of sentient farm and 

companion animals. The main goal of this science is to ensure the three elements of animal 

welfare. Animal behavior is a key index of their welfare. In animals with behavioral 

deviations, the welfare is poor and their pathoethological activities are subject of the so-called 

pathoethology. The latter deals with pathological animal behavior incurred by non-

compliance of animal hygiene standards. This is the essence of the close mutual relationship 

between both sciences. 

Key words: animal hygiene, pathoethology, animals, welfare, behavior 

 

55. Influence Of The Zoo Hygienic Rearing Conditions On The Behavior Of Dogs Kept In 

Shelters – Halil M., Uzunova K., Petrova I. 20th International Veterinary Medicine Students 

Scientific Research Congress, Faculty of Veterinary medicine, Istanbul University, 2018, pp. 

305; 

ABSTRACT 

The aim of the present dissertation was a study on the impact of the zoo-hygienic rearing 

conditions of the stray dog shelters on the behavioral formation of stray dogs, analysis and 

changes proposal in the work programs and reduction of the stray dogs population in 

Bulgaria. The objects of the study were stray dogs accommodated in such shelters, and the 

shelters themselves. To determine the influence of the various zoo-hygienic factors, dogs 

were grouped by 6 factors in 16 groups. Ethological studies were made on the appearance of 

behavioural disorders by using the method of video registration and analysis of the separate 

behavioral activities. An ethologic study was made on the etiology and the frequency of 

occurrence of the behavioral disorders of dogs, kept in shelters. Specially designed checklists 

for veterinary-hygiene assessment and categorization of the participating pounds were used. 

They included all the elements of stray dogs breeding. On the basis of all investigations, the 
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following results were obtained: 1) The sociobiological factors have more important influence 

on the appearance of behavioral disorders than the bio-chemist-physical ones. 2) The most 

common diseases caused by the wrong formation of groups of homeless dogs in pounds are 

with patho-ethological neuro-psychic nature. 3) When kept in groups of male and female 

dogs, always the number of females must be larger than males (45.83%). 4) Grouping 

incompatible in temperament dogs led to a high rate of behavioral problems development 

(66.67%). 5) The minimum floor space for a dog should not be less than 2 m2 (33.33%). 6) 

Keeping more than 4-5 dogs in one enclosure leads to increase of the behavioral disorders 

demonstrations (45.83%). 7) When the partition wall between cells is grid, dogs in these cells 

are restless and showing aggressive actions (55.56%). 8) The most common behavioral 

problems of spray dogs are aggression (46.15%), fear (23.08%), circling the cage (21.54%), 

whimpering (21.54%) etc. 

Key words: dogs, shelters, behavior disorders, housing conditions. 

56. Pathoethology – а Contemporary Branch of Biological Science, Chilikov A., Uzunova K., 

Halil M., Nikolova N., Nikolova G., Stoycheva I. 21th International Veterinary Medicine 

Students Scientific Research Congress, Faculty of Veterinary medicine, Istanbul University, 

2019 

ABSTRACT 

Animals do not possess a secondary signal system, and therefore the first markers of deviation 

in their health status are changes in their behaviour. Up until now, all pathological expressions 

related to behavioural changes in animals were studied only by ethology within the general 

framework of norm and pathology – unacceptable from a contemporary scientific and 

teaching perspective. The present scientific research aims to present in detail an analysis and 

justified arguments for the introduction and application of the term “pathoethology” in 

science, in order to facilitate the study, understanding and analysis of pathological 

behavioural activities in animals. Our studies indicate that abnormal behavioural activities in 

animals are analysed and learned more successfully and efficiently, if they are presented 

through a separate branch of science (pathoethology). This considerably facilitates their 

characterisation, etiology, and analysis of their nature. 

Key words: Behaviour, Ethology, Pathoethology 

 

 


