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Резюме 

Извършен е задълбочен анализ за развитието на овцевъдството и козевъдството през 

всички етапи от развитието на българската държава. Представени са убедителни 

доказателства, че отглеждането на дребни преживни животни е най-традиционната 

дейност и важен поминък за хората, живели пo нашите земи. Продуктите от 

овцевъдството и козевъдството са поставили основите на занаятчийството и 

промишлеността в България. Представената информация показва, че през последните 30 

години броят на овцете в България е намалял 6,2 пъти, на месото 17,2 пъти, на овчето 

мляко 3,4 пъти. Подобни резултати се наблюдават и в козевъдството. 

В Резолюцията от 30 май 2018г. на Европейския парламент се посочва, че подобни 

низходящи тенденции се наблюдават и при останалите страни членки на ЕС. 

Препоръките към държавите членки на ЕС са професионалните организации в секторите 

овцевъдство и козевъдство да изготвят средносрочни и дългосрочни стратегии с 

предложения за подобряване селекцията на породите, и пазарната реализация на 

продуктите. 

Основната цел, заложена в монографията, е разработката да послужи като документ, 

който показва принципите и средствата за устойчиво развитие на българското 

овцевъдство и козевъдство през следващия програмен период 2020-2027. 

Първата основна цел е чрез въвеждането на съвременни методи на селекция и 

технологии за отглеждане и производство на автентични продукти да се възстановят 

водещите позиции в двата сектора и да се постигне по-висока добавена стойност и 

конкурентоспособност. В тази връзка приоритет номер едно е определяне на 

продуктивните направления и изграждане на съответстваща развъдна структура, с оглед 

постигане на селекционен ефект и по-високи икономически показатели. 

В настоящия етап българското овцевъдство е представено от общо 5 продуктивни 

направления и 32 породи. Водещо, с най-голям относителен дял е млечното направление, 

представено от 5 породи, в т.ч. една българска – Синтетична популация българска 

млечна (СПБМ) и 4 внесени от други страни – Асаф, Аваси, Лакон и Хиос. 

Основният проблем на българското млечно овцевъдство е липсата на българска 

млечна порода с подходяща за селекцията развъдна структура (СПБМ е популация овце, 

а не порода.) Приетата в по-далечното минало развъдна програма за създаване на 

българска млечна порода с участието на Източнофризийската и породата Аваси не 

постигна очакваните цели. В момента СПБМ е подложена преобладаващо на 

безсистемно кръстосване с породата Асаф, Лакон, Черноглава плевенска и частично 

Хиос. Това не може е се приеме като целенасочена селекция, за това и натуралните 

показатели са много ниски, а икономическите резултати крайно незадоволителни. А това 

са над 60% от овцете в България. 

Необходимо е да се разработи нова методика за създаване на българска млечна порода 

с участието на породите Асаф и Лакон. Чрез разширено възпроизводство да се увеличи 

броят на овцете от породите Асаф, Лакон и Аваси. 



Местните автохтонни породи могат условно да се разделят на две подгрупи. Първата 

от тях са българските местни породи, които се отличават с по-голяма едрина и 

продуктивност, а това са Черноглава Плевенска, Старозагорска, Вакла Маришка и Бяла 

Маришка. Развъдната цел на тези породи да се насочи освен към тяхното съхраняване 

като генетични ресурси, но и към увеличаването на продуктивността им и разширено 

възпроизводство. За да се постигнат тези цели е необходимо да се стимулират малките 

стада, в които тези породи се отглеждат преобладаващо. 

Втората подгрупа включва 14 местни (автохтонни) породи овце. В Резолюцията на 

Европейския парламент е посочено, че запазването на тези породи като генетични 

ресурси и сертифицирането на получените от тях продукти като биопродукти трябва да 

се насърчава. Предлагаме освен опазването на генетичните ресурси селекцията да се 

насочи към типизация и по-висока продуктивност. 

Вълненомесодайното направление е представено от 7 породи, в т.ч. 5 тънкорунни и 

две цигайски. Предложението е 5-те тънкорунни породи, от които 3 български и 2 

внесени отвън да се обединят в една с наименование Българска тънкорунна, а 2-те 

цигайски също в една – Български цигай. Останалите малко на брой представители на 

тези породи да се определят като вътрешно породни типове. Селекцията да се насочва 

към по-висока плодовитост, добър вълнодобив и отговарящи на определените 

изисквания качествени показатели на вълната. Считаме, че предложението на ЕК вълната 

да бъде извадена от страничните продукти и да получи по-добра цена ще се реализира и 

ще се защити направлението. 

Месодайните породи Ил дьо франс, Мутон шароле и многоплодната Романовска ще 

се развъждат чисто състояние. Предвижда се разширено възпроизводство и включването 

им в схемите за промишлено кръстосване в стоковата част и за хибридизация. 

Българското козевъдство е представено от 3 продуктивни направления и 6 породи под 

селекционен контрол. Млечното козевъдство работи основно с две породи – Българска 

бяла млечна (ББМ) и Алпийска. Малък брой, но интересни за козевъдството у нас са 

Саанската, Тогенбургската Англо-нубийска порода. Предвижда се увеличаването на 

поголовието на ББМ и интродуцираните от други страни млечни породи и увеличаването 

на млечната им продуктивност. 

Месодайното козевъдство е представено от испанската порода Боер. Необходимо е 

увеличаването броя на животните и разширяването на ареалът им на разпространение. 

Местните автохтонни породи, включени в системата на селекция са представени от 

Калоферката дългокосместа (Малашевски тип). В разработените стратегически насоки 

се предвижда опазването им в техния автентичен вид. 

В частта „Технологично обновление“ са описани системите на отглеждане: 

традиционно пасищно, безпастирно парцелирани пасища (каквато е световната 

практика) и интензивно оборно. 

В разработката важно място е отделено за създаването на групи и организации на 

производители. В резолюцията на Европейския парламент се призовават държавите 

членки да създадат условия а развитие а малките стопанства. Те чрез обединяване на 

дейностите и ресурсите могат да получат по-добри цени на произведените от тях 

продукти и да заемат по-силни позиции на пазара. Създават се възможности за 

осигуряване на административно и счетоводно обслужване на групите, за създаване на 

малки млекопреработвателни предприятия, кланици и възможности за директни 

продажби на продуктите. 

Важно място в разработката със съответни предложения е отделено на проблемите на 

пазарите на овцевъдни и козевъдни продукти.Предложени са различни решения за 

интегриране на пазарите за продуктите от овцете и козите. 



Освен породните, технологични и икономически проблеми подобаващо място е 

отделено на за хранителната стойност, диетичните и здравословни качества на 

продуктите от овцете и козите – млечни, месни и вълнени изделия. Представени са и 

мерките за популяризиране постиженията на селекцията, качествените показатели на 

продуктите, възможностите за осигуряване на фермите с технически средства, фуражи и 

компоненти. Това се постига чрез организиране на изложения, промоции, реклама, 

обучение на фермерите и ангажираните в обслужването на бранша. 

Развитието на овцевъдството и козевъдството е неразривно свързано с оценка на 

състоянието и проблемите на селските райони. Решаващо значение за успешното 

развитие на бранша има мобилизирането  потенциала на селските райони. С данни и 

факти се предлагат решения за използването на естествените природни ресурси в 

българските селски райони. 

Един от големите проблеми на животновъдството и най-вече на животните под 

селекционен контрол е идентификацията на животните. Посочени са мерките, които се 

предвиждат за точността при извършването на идентификацията на овцете и козите в 

България. Отделено е внимание на най-често срещаните заболявания и са направени 

предложения  за воденето на превантивна дейност за предотвратяването им. 

       Най-важната част от разработката е информацията за икономическото състояние 

на овцевъдни и ферми с млечност от 80 до 250 л и козевъдни с млечност от 180 до 820 

литра. Данните показват, че без субсидия при сегашните изкупни цени на млякото и на 

месото, печалба и положителна рентабилност на приходите и разходите се получава само 

при  над 200 л. дойна млечност при овцете и при висока млечна продуктивност на козите. 

Това е поредното доказателство, че ефективно овцевъдство и козевъдство може да се 

постигне само ако се затвори цикъла на производство и се премине към директна 

реализация на продуктите. Възможностите за постигане на тази цел е обединяването на 

дейностите на овцевъдите и козевъдите, които са преобладаващо малки и средни 

производители. 

 

Превод: Abstract 

We have made an in-depth analysis of the development of sheep and goat breeding during 

all stages of the development of the Bulgarian state. There is convincing evidence that raising 

small ruminants is the most traditional activity and an important livelihood for the people who 

inhabited the land of Bulgaria. The products of sheep and goat breeding have laid the 

foundations of handicrafts and industry in Bulgaria. The presented information shows that in 

the last 30 years the number of sheep in Bulgaria has decreased 6.2 times, mutton and lamb - 

17.2 times, and sheep milk - 3.4 times. Similar results were observed in goat breeding. 

In the Resolution of May 30, 2018 of the European Parliament states that similar downward 

trends are observed in other EU member states. The recommendations to the EU member states 

are the professional organizations in the sheep and goat breeding sectors to prepare medium-

term and long-term strategies with proposals to improve the selection of breeds and the 

marketing of the products. 

The main goal set in the monograph is to serve as a document that shows the principles and 

means for sustainable development of Bulgarian sheep and goat breeding in the next 

programming period 2020-2027. 

The first main goal is to restore our leading positions in both sectors and to achieve higher 

added value and competitiveness through the introduction of modern selection methods and 

technologies for growing and production of authentic products. In this regard, the number one 

priority is to determine the productive directions and build an appropriate breeding structure, in 

order to achieve a selection effect and higher economic indicators. 



At present, Bulgarian sheep breeding is represented by a total of 5 productive directions and 

32 breeds. Leading, with the largest relative share is the dairy direction, represented by 5 breeds, 

including one of the Bulgarian Synthetic Population of Bulgarian Dairy (SPBD) and 4 imported 

from other countries - Assaf, Awassi, Lacaune and Chios. 

The main problem of the Bulgarian dairy sheep breeding is the lack of a Bulgarian dairy 

breed with a suitable breeding structure for selection (SPBD is a population of sheep, not a 

breed). The breeding program for creating a Bulgarian dairy breed with the participation of the 

East Frisian and Awassi breed did not achieve the expected goals. Currently, SPBD is subjected 

predominantly to unsystematic crossbreeding with the breed Assaf, Lacaune, Chernoglava 

Plevenska and partially Chios. This cannot be considered as a purposeful selection, therefore 

the natural indicators are very low and the economic results are extremely unsatisfactory. These 

are actually over 60% of the sheep in Bulgaria. 

It is necessary to develop a new methodology for creating a Bulgarian dairy breed with the 

participation of the breeds Assaf and Lacaune through enhanced reproduction to increase the 

number of sheep of the breeds Assaf, Lacaune and Awassi. 

The local autochthonous breeds can be conditionally divided into two subgroups. The first 

subgroup consists of the Bulgarian local breeds, which are characterized by greater size and 

productivity, and these are Chernoglava Plevenska, Stara Zagora, Vakla Marishka and Byala 

Marishka. The breeding goal of these breeds is to focus not only on their conservation as genetic 

resources, but also on increasing their productivity and expanded reproduction. In order to 

achieve these goals, it is necessary to stimulate small herds in which these breeds are bred 

predominantly. 

The second subgroup includes 14 local (indigenous) sheep breeds. The European Parliament 

Resolution states that the conservation of these breeds as genetic resources and the certification 

of the products they produce as organic products should be encouraged. In addition to the 

conservation of genetic resources, we suggest that the selection be focused on typification and 

higher productivity. 

The wool-meat-producing direction is represented by 7 breeds, including 5 fine-woolen and 

two Cygay. The proposal is for the 5 fine-woolen breeds, of which 3 Bulgarian and 2 imported 

to be united in one with the name Bulgarian fine-woolen, and the 2 Cygay also in one - 

Bulgarian Cygay. The remaining small number of representatives of these breeds should be 

defined as intra-breed types. The selection should be focused on higher fertility, good wool 

yield and meeting the quality requirements of the wool. We believe that the proposal of the EC 

to remove the fleece from the by-products and get a better price will be realized and the direction 

will be protected. 

The meat breeds Île de France, Mouton Charolais and the prolific Romanovska will be bred 

in pure condition. Extended reproduction and their inclusion in the schemes of industrial cross-

breeding in the commodity part and for hybridization are envisaged. 

Bulgarian goat breeding is represented by 3 productive directions and 6 breeds under 

selection control. Dairy goat breeding works mainly with two breeds - Bulgarian White Dairy 

(BWD) and Alpine. A small number, but interesting for goat breeding in our country are the 

Saanen, Toggenburg Anglo-Nubian breed. It is envisaged to increase the number of BWD and 

milk breeds introduced by other countries and to increase their milk productivity. 

Meat-producing goat breeding is represented by the Spanish breed Boer. It is necessary to 

increase the number of animals and expand their range. 

The local autochthonous breeds included in the selection system are represented by the 

Kalofer Longhair (Malashev type). The developed strategic guidelines envisage their 

preservation in their authentic form. 

The section Technological Renewal describes the systems of cultivation: traditional pasture, 

shepherdless parceled pastures (as practiced worldwide) and intensive barn breeding. 



In this work an important place is given to the creation of groups and producer organizations. 

The European Parliament resolution calls on the Member States to create conditions for the 

development of small farms. By combining activities and resources, they can get better prices 

for the products they produce and establish a stronger position on the market. Opportunities are 

created for providing administrative and accounting services to the groups, for the 

establishment of small dairy enterprises, slaughterhouses and opportunities for direct sales of 

products. 

An important place in the monograph with relevant proposals is given to the problems of 

markets of sheep and goat products. Various solutions are proposed for the integration of these 

markets. 

In addition to breed, technological and economic problems, due place is given to the 

nutritional value, dietary and health qualities of sheep and goat products - dairy, meat and wool 

products. The measures for popularization of the achievements of the selection, the quality 

indicators of the products, the possibilities for providing the farms with technical means, fodder 

and components are also presented. This is achieved by organizing exhibitions, promotions, 

advertising, training of farmers and those involved in servicing the industry. 

The development of sheep and goat breeding is inextricably linked to the assessment of the 

condition and problems of rural areas. Mobilizing the potential of rural areas is crucial for the 

successful development of the industry. Data and facts offer solutions for the use of natural 

resources in Bulgarian rural areas. 

One of the major problems of animal husbandry and especially of animals under selective 

control is the identification of animals. The measures envisaged for the accuracy of the 

identification of sheep and goats in Bulgaria have been indicated. Attention is paid to the most 

common diseases and suggestions are made for preventive activities. 

The most important part of this paper is the information on the economic condition of sheep 

and farms with milk yield from 80 to 250 liters and goat farms with milk yield from 180 to 820 

liters. The data show that without a subsidy at the current purchase prices of milk and meat, 

profit and positive profitability of income and expenses can be obtained only by more than 200 

liters of milk yield in sheep and high milk productivity of goats. This is another proof that 

efficient sheep and goat breeding can be achieved only if the production cycle is closed and the 

products are sold directly. In order to achieve this goal, the activities of sheep and goat breeders, 

who are predominantly small and medium producers, must be united. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Research works in group D, item 6. Articles and reports published in journals 

referenced and indexed in world renowned databases with research information.  

2.1. Atanasov Al., G.Nikolov, K.Stankov,V.Videv. 2010. Economic efficiency and 

environmental impacts of extruded diets in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 

Trakia journal of sciences, vol.8, sup.1, pp.162-165. ISSN 1313-3551 (online). 

 

Abstract 

The Rainbow Trout is a species with a high potential for aquaculture in Bulgaria. One of the 

priorities for the development of a profitable commercial activity is to formulate cost-effective 

diets. The present work was developed with the aim of testing two extruded diets differing in 

the sources of protein (SM or FM).The effect of the diets was evaluated based on growth (SGR), 

feeding performance (FCE, PER). The tested diets induced good performance results and 

profits.  

Key words: rainbow trout, economic efficiency, recirculation system 

Превод: 

Резюме. Дъговата пъстърва е вид с висок потенциал за аквакултури в България. Един от 

приоритетите за развитие на печеливша търговска дейност е формулирането на ценово 

ефективни хранителни режими. Настоящата работа е разработена с цел тестване на две 

екструдирани диети, различни по източници на протеин (SM или FM). Ефектът от 

диетите се оценява въз основа на растеж (SGR) и ефективност на хранене (FCE, PER). 

Тестваните диети доведоха до добри резултати и печалби. 

Ключови думи: дъгова пъстърва, икономическа ефективност, система за рециркулация 

 

2.2. Stankov, K., N. Nanev. 2013. The impact of financial support exerted on dairy cattle 

farming. Traкia Journal of Sciences, vol. 11, supll.1, pp. 405-411. ISSN 1313-3551 

(online).                                                                               

 

Abstract 

The product Support Estimation Indicator (SEI) is used to determine the extent of financial 

support – equivalent to a grant to the producer. The size and extent of financial support to a 

single dairy cattle farm is calculated using the methods of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD). The following indicators are being used: the amount 

of general support; the amount of support per unit of output; the percentage of financial support. 

Measures to improve the funding mechanisms of dairy cattle farming in the country are 

suggested, based on these indicators. The levels of minimum financial assistance for various 

types of cattle farms are justified, including small, medium and large cattle farms in areas of 

disadvantaged conditions.  

Key words: dairy cattle, financial assistance, grants, financial mechanism 

 

Резюме. Индикаторът за оценка на поддръжката на продукта (SEI) се използва за 

определяне на размера на финансовата подкрепа - еквивалентно на безвъзмездна помощ 

за производителя. Размерът и обхватът на финансовата подкрепа за ферма за млекодайни 

животни се изчислява, като се използват методите на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР). Използват се следните показатели: размер на общата 

подкрепа; размер на подкрепата за единица продукция; процент на финансова подкрепа. 



Предлагат се мерки за подобряване на механизмите за финансиране на млекодайното 

говедовъдство в страната въз основа на тези показатели. Оправдани са нивата на 

минимална финансова помощ за различни видове животновъдни ферми, включително 

малки, средни и големи животновъдни ферми в райони с неравностойно положение. 

Ключови думи: млекодайни животни, финансова помощ, безвъзмездни средства, 

финансов механизъм 

2.3. Penev, T., Stankov, K., 2015. Effect of lameness on milk production traits in Holstein-

Friesian dairy cows, Veterinarija ir Zootechnika, 70 (92), pp. 53-59.                                        

SJR 0.188                                                                                                             

 

Abstract 

The study was conducted to determine the effect of lameness on production traits in dairy 

cows – milk yield, milk protein and milk fat contents. For this purpose, productivity records of 

300 Holstein-Friesian cows (100 from 3 Bulgarian herds) were collected. The results showed 

that 305-day lactation milk yield of lame cows from the three herds was by 516.8 kg lower 

compared to that of healthy cows. Milk fat percentage was reduced by 0.16 %, and milk protein 

– by 0.04 % vs healthy cows. In herd 1, where the average milk yield was the lowest (7074.4 

kg), milk yield was by 89.1 kg lower in 38 % of cows affected by lameness. The average milk 

yield of herd 3 was 7882.3 kg, the milk yield reduction amounted to 565.6 kg in 43 % of lame 

cows. In herd 2 with the highest milk yield (8660.6 kg), the difference between the lame and 

healthy cows was 1314.3 kg, and the prevalence of lameness was 61 %. The highest share of 

lame cows was affected by lameness in the beginning of lactation, 37.3 % - until the 150th day 

with greatest milk production loss vs healthy cows – 598.3 kg. In the subsequent period of 

lactation, only 10 % became lame, and milk yield reduction amounted to 211.9 kg.  

Keywords: lameness, dairy cows, milk yield 

 

Превод: 

Резюме. Проучването е проведено за определяне на ефекта на куцота върху 

производствените характеристики на млекодайните крави - млечност, млечен протеин и 

съдържание на млечни мазнини. За тази цел са събрани регистри на производителността 

на 300 крави от порода Холщайн-фризийска (100 от 3 български стада). Резултатите 

показаха, че 305-дневната лактация на млякото от куци крави от трите стада е с 516,8 кг 

по-ниска в сравнение с тази на здравите крави. Процентът на млечните мазнини е 

намален с 0,16%, а млечният протеин - с 0,04% спрямо здравите крави. В стадо 1, където 

средната млечност е била най-ниска (7074,4 kg), млечността е била с 89,1 kg по-ниска 

при 38% от кравите, засегнати от куцота. Средната млечност на стадо 3 е 7882,3 кг, 

намалението на млечността възлиза на 565,6 кг при 43% куци крави. В стадо 2 с най-

висока млечност (8660,6 кг) разликата между куците и здравите крави е 1314,3 кг, а 

преобладаването на куцотата е 61%. Най-високият дял на куците крави е бил засегнат от 

куцота в началото на лактацията, 37,3% - до 150-ия ден с най-голяма загуба на мляко 

спрямо здравите крави - 598,3 кг. През следващия период на лактация само 10% куцат и 

намалението на млечните продукти възлиза на 211,9 кг. 

Ключови думи: куцота, млечни крави, млечност 

 

 



2.4. Stankov, K. 2015. Economic efficiency analysis of dairy cattle farms in 

Bulgaria.Trakia Journal of Sciences, vol.13, sup.1, pp.226-232. ISSN 1313-3551 

(online), 1312-1723 - ISSN TJS (print). 

                                                                                                                  

ABSTRACT  

Dairy cattle production remains one of the traditionally most profitable sectors of agriculture 

and is equally among the most favored branches by farmers in Bulgaria. The aim of this article 

is to describe the present state of dairy cattle production, provide analysis of its condition and 

economic efficiency, and give recommendations for its improvement. Dairy cattle and 

especially milk production, will always be within the scope of agricultural economics. The 

relevance of the problem stems from the current unfavorable economic situation in Bulgaria, 

due to the global economic crisis and its impact on all segments of the production and 

consumption of dairy products. Some of the major results and conclusions made as a result of 

the study are that most of the dairy cattle farms are brought to the edge of survival, which 

requires urgent rescue measures and subsequently, measures for their recovery. Appropriate 

recommendations are given to meet the objectives of the article.  

Key words: dairy cattle, economic efficiency, economic crisis, rescue measures. 

 

Превод:  

РЕЗЮМЕ. Отглеждането на млечни крави остава един от традиционно най-

печелившите сектори на селското стопанство и същевременно е сред най-

облагодетелстваните отрасли за българските ферми. Целта на тази статия е да опише 

настоящата картина и да направи анализ на нейното състояние и икономическа 

ефективност, както и да даде препоръки за нейното подобряване. Темата за 

млекодайните говеда и техните продукти, особено млякото, винаги ще бъде обект на 

интерес за аграрните икономисти. Актуалността на проблема произтича от настоящата 

неблагоприятна икономическа ситуация в България, поради световната икономическа 

криза и нейното въздействие върху всички сегменти от производството и потреблението 

на млечни продукти. Някои от основните резултати и заключения, направени в резултат 

на проучването, са, че повечето от млечните ферми за добитък функционират на ръба на 

оцеляването, което изисква спешни спасителни мерки и впоследствие мерки за тяхното 

възстановяване. В края на статията се правят подходящи препоръки, за да се постигнат 

целите на статията. 

Ключови думи: млечни крави, икономическа ефективност, икономическа криза, 

спасителни мерки. 

2.5. Stankov, K. 2019.Economic evaluation of the sheep farm of black-headed Pleven 

Sheep in the village of Hitrino, Shumen district. Trakia journal of sciences, vol.17, 

sup.1, pp.133-137. ISSN 1313-3551 (online).                                                                         

 

    ABSTRACT  

    The aim of the present study is to perform an economic evaluation of a sheep farm in a herd 

guarded by a sheepdog shepherd in the village of Hitrino, Shumen province. The herd consists 

of 234 sheep, incl. 170 ewes, 6 males and 60 females. Milk during the period of lactation of a 

dairy ewe amounts to 92 liters, and the expected offspring - 1.3 lambs. Productivity, revenue 

and expenditure data is taken from the farm accountancy data. Data processing is based on 

Excel mathematical and statistical model. Revenue from milk accounted for 38.5% of the total 

share, and 59.86% for meat. Wool is bought at very low prices and takes a negligible share of 



revenue. Variable costs accounted for 55.9% and fixed 44.1%. The main share of the variable 

costs is taken by the feed, which accounts for 78.72% of these and 44% of the total costs. 

91.77% of fixed costs are for labor and their share is 40.47% of total costs. The subsidies 

amounted to BGN 140 and with them the revenues increased by 31.9% and contributed to the 

closing of BGN 58.29 profit from the ewe, while without them the farm ended with a loss of 

81.71 BGN. Profitability with subsidies is + 13.29% and no subsidies - 27.38%. Subsidies are 

+ 15.33%, and without subsidies -21.49%. The results of the study show that without providing 

subsidies, the breeding of the Chernoglava sheep ends up with a loss.  

Keywords: economic evaluation, sheep breeding, productivity, profitabitability 

 

Превод: РЕЗЮМЕ 

    Целта на настоящото изследване е да се извърши икономическа оценка на овцеферма 

в стадо под контрола на овчарко куче в село Хитрино, област Шумен. Стадото се състои 

от 234 овце, вкл. 170 овце майки, 6 мъже и 60 жени. Млякото за млечни овце е 92 литра, 

а плодовитостта - 1,3 агнета. Данните за производителността, приходите и разходите са 

взети от счетоводните данни на фермата. Обработката на данните се основава на 

математическия и статистическия модел с компютърната програма Excel. Приходите от 

мляко представляват 38,5% от общия дял, а от месото - 59,86%. Вълната се купува на 

много ниски цени и заема незначителен дял от приходите. Променливите разходи 

представляват 55,9% и фиксирани 44,1%. Основният дял на променливите разходи се 

поема от фуража, който представлява 78,72% от тях и 44% от общите разходи. 91,77% от 

постоянните разходи са за труд и техният дял е 40,47% от общите разходи. Субсидиите 

възлизат на 140 лв. И с тях приходите се увеличават с 31,9% и допринасят за печалба от 

58,29 лв. от овцете-майки, докато без тях стопанството завършва със загуба от 81,71 лв. 

Рентабилността със субсидии е + 13,29%, а без субсидии - 27,38%. Субсидиите са + 

15,33%, а без субсидии -21,49%. Резултатите от проучването показват, че без да се 

предоставят субсидии, развъждането на овцете от Черноглава порода завършват със 

загуба. 

Ключови думи: икономическа оценка, овцевъдство, производителност, рентабилност 

 

 

 

2.6. Otouzbirov, R., A. Petkova, K. Stankov, M. Ignatov. 2019. Impact of institutional 

support for the development of Bulgarian organic production. Trakia Journal of 

Sciences, vol.17, sup.1, pp.226-232. ISSN 1313-3551 (online).   

                         

Abstract 

Over the last decade Bulgarian organic farming has been growing at an increasing rate. Over 

the same period, the demand for quality food products on national and international markets 

also increased. Institutional support for the sector is important for the development of 

sustainable environment for the production and marketing of organic products. The goal of the 

present study is to analyze the impact of institutional support on the development of Bulgarian 

organic production. To achieve this goal, the following tasks need to be addressed: assessing 

the state of public support for the sector, and analysing the production and marketing of 

Bulgarian organic products.  

Key words: agriculture, sustainability, CAP 

Превод: 



Резюме. През последното десетилетие българското биологично земеделие се развива с 

нарастващи темпове. През същия период се увеличава и търсенето на качествени 

хранителни продукти на националните и международните пазари. Институционалната 

подкрепа за сектора е важна за развитието на устойчива среда за производство и 

маркетинг на биологични продукти. Целта на настоящото проучване е да се анализира 

въздействието на институционалната подкрепа върху развитието на българското 

биологично производство. За постигането на тази цел, трябва да бъдат разгледани 

следните задачи: оценка на състоянието на публичната подкрепа за сектора; анализ на 

производството и маркетинга на български биологични продукти. 

Ключови думи: земеделие, устойчивост, ОСП 

 

2.7. Stankov, K. 2020. Еconomic results in the breeding of goats under intensive and 

extensive systems. Trakia Journal of Sciences, No 3, pp 250-255. ISSN 1313-3551 

(online) doi:10.15547/tjs.2020.03.010. 

 

 ABSTRACT  

The goal of the present study is to establish the economic results from the application of 

intensive, semi-intensive and extensive systems of breeding. The study included two Bulgarian 

goat breeds: Bulgarian Dairy White (BDW), with different levels of selection and raised under 

two different systems, barn and pasture-barn-based, as well as local longhair breed goats raised 

under a pasturebarn system. The data on the productivity, income and expenses were obtained 

from the financial statements of the farms, and calculated per individual doe. The highest 

natural, economic and cost-efficiency results were exhibited by the does of the BDW breed, 

which is bred in a barn all year long. The herd is under strict selection control, with an average 

dairy capacity of 820 l per doe and fertility of 1.8 goatlings. These goats brought an income of 

BGN 702.50 per doe, while the expenses were BGN 537.70. Profit with subsidy was reported 

at BGN 165.85, and without subsidy – BGN 85.85. They achieved cost-efficiency of the income 

with subsidy amounting to +23.57, and + 13.77 without subsidy, while the expenses were, 

respectively, +30.84 and + 15.97. Significantly lower values of natural and economic 

parameters were exhibited by the does of the BDW breed, which were under a pasture-barn 

system and without selection control. Even though they were lower, profits and cost-efficiency 

were still positive. Expectedly, the lowest natural and economic parameters were observed in 

the does of the Bulgarian Local Longhair breed. They registered a loss of BGN 21.39 without 

subsidy and a profit of BGN 18.61 with a subsidy for animals under selection control. The cost-

efficiency of income and expenses without subsidies was negative, whereas with subsidies it 

was positive, albeit at minimum values.  

Key words: research, barn, barn-pasture, income, expenses, cost-profit efficiency. 

 

Превод:  

РЕЗЮМЕ. Целта на настоящото изследване е да установи икономическите резултати от 

прилагането на интензивни, полуинтензивни и екстензивни системи на развъждане. 

Проучването включва две български породи кози: Българска млечна бяла (БМБ), с 

различни нива на селекция и отглеждани при две различни системи, базирани на плевня 

и пасища, както и местни дългокосмести кози, отглеждани под пасищна система. 

Данните за производителността, доходите и разходите са получени от финансовите 

отчети на фермите и са изчислени за отделна коза-майка. Най-високите природни, 

икономически и икономически ефективни резултати бяха показани от породата БМБ, 

която се отглежда в обор през цялата година. Стадото е под строг селективен контрол, 

със среден млечен капацитет от 820 л на коза и плодовитост от 1,8 кози. Тези кози 

допринесоха за доход в размер на 702,50 лв. на коза, докато разходите бяха 537,70 лв. 



Печалбата със субсидия е отчетена на 165,85 лева, а без субсидия - 85,85 лева. Те 

постигнаха разходна ефективност на дохода със субсидия в размер на +23,57 и + 13,77 

без субсидия, докато разходите бяха съответно +30,84 и + 15,97. Значително по-ниски 

стойности на природните и икономически параметри бяха достигнати от породата БМБ, 

които бяха под пасищно-оборно отглеждане и без селективен контрол. Въпреки че бяха 

по-ниски, печалбите и ефективността на разходите все още бяха положителни. Очаквано 

най-ниските природни и икономически параметри са наблюдавани в тези на българската 

местна дългокосместа порода. Те регистрираха загуба от 21,39 лв. без субсидия и печалба 

от 18,61 лв. със субсидия за животни под селективен контрол. Ефективността на 

приходите и разходите без субсидии е отрицателна, докато при субсидиите е 

положителна, макар и при минимални стойности. 

Ключови думи: научни изследвания, обор, пасищно-оборно отглеждане, доходи, 

разходи, ефективност на рентабилността. 

 

2.8. Stankov, K. 2020. Economic Aspects of Different Sheep Production Systems in 

Bulgaria (p. 155-170) "Икономически изследвания". Книжка 6., ISSN: 0205-3292 
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Abstract: Bulgarian sheep husbandry is the most traditional occupation that helped people 

earning their living for thousands of years. It has laid the foundations of the crafts and industry 

in our country. The manuscript presents information on the measures taken by the European 

Parliament (EP) for the sheep husbandry development during the next decades. Detailed data 

on the state and development of sheep farming in Bulgaria for a period of 118 years are 

presented and recommendations are made in line with the theses from the EP resolution. The 

results of the study show that the sheep population in EC countries is declining by 2% annually. 

Compared to the 1980s, their number has decreased by 25 million. Sheep meat consumption in 

the EC has declined by 3.5 kg at 2 kg per capita. For the same period, a drastic decrease in the 

number of sheep and their products has occurred in Bulgaria. Compared to the 1980s, the 

number of sheep in the country was reduced by over 9 million. The total sheep meat production 

has decreased about 23 times, and that of sheep milk – 4.5 times. Consumption of sheep meat 

in Bulgaria decreased to 1.5 kg per capita. Sheep wool, which before the transition was a leading 

source of income, was removed from the group of main products and included in the by-

products group. From this part, it may be concluded that Bulgaria has a substantial natural 

resource of pastures and cultivable land for the development of a significantly larger scale of 

livestock husbandry as it had been at all stages of country's development. Raising animals on 

pastures could be a good source of revenue for people, providing higher added value and 

contributing to the revival of rural areas. The next part of the paper presents information on the 

main economic indicators of dairy ewes and local autochthonous sheep breeds. The influence 

of the farming system on the ultimate economic results in the farms: extensive in the 

mountainous areas; semi-intensive in semi-mountainous areas and intensive for the plain 

regions of the country was studied. For this purpose, three of the most typical Bulgarian sheep 

farms with 300 ewes, 60 replacement female yearling sheep and 7-8 rams were selected. All 

natural and economic indicators were reported per one ewe. Sheep subject of the study was 

from the Bulgarian dairy synthetic population, which is the most typical representative of 

Bulgarian dairy sheep husbandry (65.9% of the population). The second breed is the indigenous 

Srednorodopska sheep – a most typical representative of autochthonous sheep farming with a 

relative share of 26.59%. Both breeds account for 90% of the national sheep population. The 

results from the investigation of the three flocks reared under different geographic and 

technological conditions evidence a relatively poor economic effect. Sheep reared indoors all 

year round whose feeding was balanced, showed better economic performance. The sheep 



breeds and farming systems, subject to the present study provide sufficient objective 

information on the present state of Bulgarian sheep husbandry. The results allowed making 

important conclusions on the future development of the branch and proposing directions for its 

successful development. 

Keywords: sheep farming; milk; meat; wool; income; costs; profit; profitability 

Превод: Резюме: Българското овцевъдство е най-традиционното занимание, което е 

помагало на хората да изкарват прехраната си в продължение на хиляди години. То е 

положило основите на занаятите и промишлеността у нас. Изследването представя 

информация за мерките, предприети от Европейския парламент (ЕП) за развитието на 

овцевъдството през следващите десетилетия. Представени са подробни данни за 

състоянието и развитието на овцевъдството в България за период от 118 години и са 

направени препоръки в съответствие с тезите от резолюцията на ЕП. Резултатите от 

изследването показват, че популацията на овцете в страните от ЕС намалява с 2% 

годишно. В сравнение с 80-те години техният брой е намалял с 25 милиона. 

Потреблението на овче месо в ЕС е намаляло с 3,5 кг при 2 кг на глава от населението. 

За същия период в България се наблюдава драстично намаляване на броя на овцете и 

техните продукти. В сравнение с 80-те години броят на овцете в страната е намалял с над 

9 милиона. Общото производство на овче месо е редуцирано около 23 пъти, а това на 

овче мляко - 4,5 пъти. Консумацията на овче месо в България спада до 1,5 кг на глава от 

населението. Овчата вълна, която преди прехода беше водещ източник на доходи, беше 

отстранена от групата на основните продукти и включена в групата на страничните 

продукти. От тази част може да се направи изводът, че България има значителен 

природен ресурс за пасища и обработваема земя земя за развитие на значително по-голям 

мащаб на животновъдството, какъвто е бил на всички етапи от развитието на страната. 

Отглеждането на животни на пасища може да бъде добър източник на приходи за хората, 

като осигурява по-висока добавена стойност и допринася за възраждането на селските 

райони. Следващата част на статията представя информация за основните икономически 

показатели на млекодайните овце и местните автохтонни породи овце. Влиянието на 

системата на земеделие върху крайните икономически резултати във фермите: широко в 

планинските райони; полуинтензивно в полупланинските райони и интензивно за 

равнинните райони на страната. За целта бяха избрани три от най-типичните български 

овцеферми с 300 овце-майки, 60 заместващи женски едногодишни овце и 7-8 кочове. 

Всички естествени и икономически показатели са отчетени за една овца. Овцата, предмет 

на изследването, е  Българска млечна синтетична популация, която е най-типичният 

представител на българското млекодайно овцевъдство (65,9% от населението). Втората 

порода е Местната среднородопска овца - най-типичен представител на автохтонното 

овцевъдство с относителен дял от 26,59%. Двете породи представляват 90% от 

националната популация на овцете. Резултатите от разследването на трите стада, 

отглеждани при различни географски и технологични условия, показват относително 

лош икономически ефект. Овцете, отглеждани на закрито през цялата година, чието 

хранене е балансирано, показват по-добри икономически резултати. Породата овце и 

системите за отглеждане, предмет на настоящото изследване, предоставят достатъчно 

обективна информация за съвременното състояние на българското овцевъдство. 

Резултатите позволиха да се направят важни изводи за бъдещото развитие на бранша и 

да се предложат насоки за неговото успешно развитие. 

Ключови думи: овцевъдство; мляко; месо; вълна; доход; разходи; печалба; 

рентабилност 
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Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, No 3, pp 244-249, 2020, 1312-1723 - ISSN TJS 

(print), ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2020.03.010. 

 

Abstract 

A study was conducted on labour productivity in dairy cattle farms that breed black-and-white 

cows. The study encompassed 90 farms, thus including 6471 cows. The farms were divided 

into four groups: small – 8 farms with an average of 3.6 cows; medium – 32 farms with an 

average of 22.9 cows; large – 32 farms with an average of 74.2 cows; and huge – 18 farms with 

185.3 cows per farms. The results of the study indicated that large and huge farms are 

distinguished by high labour productivity. The income from production, profit, milk quantities, 

and the cost of one annual work unit (AWU) and a man-hour were several times higher 

compared to small and medium farms. Production was organised at a much better technological 

level, which was a contributing factor towards high-quality and competitive milk production. 

A recommendation to the small and medium farms would be to grow larger, improve their 

selection, and develop technologically.  

Key words: productiveness, work rate, AWU, income, man-hours, cost, milk. 

 

Превод:  

Резюме. Проведено е проучване върху производителността на труда във ферми за 

млекодайни говеда, където се отглеждат черно-бели крави. Проучването обхваща 90 

ферми, като по този начин включва 6471 крави. Стопанствата бяха разделени на четири 

групи: малки - 8 ферми със средно 3,6 крави; средни - 32 ферми със средно 22,9 крави; 

големи - 32 ферми със средно 74,2 крави; и огромни - 18 ферми със 185,3 крави на ферми. 

Резултатите от проучването показват, че големите и огромни ферми се отличават с 

висока производителност на труда. Приходите от производство, печалба, количества 

мляко и разходите за една годишна работна единица (ГРЕ) и човеко-час са няколко пъти 

по-високи в сравнение с малките и средните ферми. Производството е организирано на 

много по-добро технологично ниво, което допринася за висококачественото и 

конкурентно производство на мляко. Препоръката към малките и средни ферми е да 

нарастват все повече, да подобряват своята селекция и да се развиват технологично. 

Ключови думи: производителност, скорост на работа, ГРЕ, доход, човеко-часове, 

разходи, мляко. 

 

3. Трудове в Група „Г“ т. 7 Статии и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове 

 

3.10. Станков, К. 2011. Актуално състояние на млечното говедовъдство в 

България. Сборник с научни студии и статии, Университетско издателство 

„Неофит Рилски“, Благоевград, с. 421-425.                                                                                                            

 

Резюме 

Млечното говедовъдство в България е изправено пред нови предизвикателства, 

произтичащи от структурните промени на ОСП на Европейския съюз. Както вече бе 

обявено от от последните данни за броя на млечните ферми и броя на животните в 

България, става ясно, че значението и делът на малките, фамилните ферми с 1-2 крави, 

ще намалява за сметка на предприятията, които отглеждат по - голям брой животни. В 



България се извършват структурни и организационни промени в този отрасъл, които ще 

продължават и в бъдеще. 

Целта на настоящата разработка е да се направи ситуационно-ретроспективен анализ на 

състоянието на млечното говедовъдство в България и да се начертаят насоките, по които 

то да се развива. 

За изпълнение на поставената цел се решават следните основни задачи: 

• Да се анализира състоянието на млечното говедовъдство в страната и да се 

разкрият организационно-икономическите проблеми; 

• Да се направи сравнение на състоянието на млечното говедовъдство в България с 

това на Европейския съюз и да се прогнозира как ще повлияят промените на ОСП върху 

неговото по - нататъшно развитие; 

• Да се направят препоръки за подобряване състоянието на говедовъдните ферми в 

България. 

Основни методи използвани при изследването и анализа са сравнителен метод, 

индукция и дедукиия; синтеза и др. 

Информационна база на проучването са официална статистическа информация на 

НСИ, САПИ, Агро-статистика на МЗП, централна база данни на Европейски съюз, 

hlip;//epp. euroslat, ес. europa. е и, www.zmp.de^ изследвания на други автори. 

Ключови думи: млечно говедовъдство, състоянието, насоки, перспективи, 

препоръки. 

 

Превод: Abstract 

Dairy cattle breeding in Bulgaria has faced new challenges arising from the structural 

changes of the CAP of the European Union. As already announced from the latest data on the 

number of dairy farms and the number of animals in Bulgaria, it is clear that the importance 

and share of small, family farms with 1-2 cows will decrease at the expense of enterprises that 

raise a larger number of animals. In Bulgaria, structural and organizational changes are being 

made in this sector, which will continue in the future. 

The aim of the present study is to make a situational-retrospective analysis of the state of 

dairy cattle breeding in Bulgaria and to outline the directions in which it can develop. 

To achieve this goal, the following main tasks have been set: 

• To analyze the state of dairy cattle breeding in the country and to reveal the organizational 

and economic problems; 

• To make a comparison of the state of dairy cattle breeding in Bulgaria with that of the 

European Union and to forecast how the changes of the CAP will affect its further development; 

• To make recommendations for improving the condition of cattle farms in Bulgaria. 

The main methods used in research and analysis are comparative method, induction and 

deduction; synthesis, etc. 

The information base of the survey is official statistical information of the NSI, Agri-Market 

Information System, Agro-statistics of IHR, Central Database of the European Union, 

http://epp.euroslat.es.europa.eu and www.zmp.de with research by other authors. 

Key words: dairy cattle breeding, condition, guidelines, perspectives, recommendations. 
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Резюме Млечното говедовъдство е подотрасъл, който дава жизнено необходими 

продукти, възможности за по-големи приходи в сравнение с други подотрасли на 

http://epp.euroslat.es.europa.eu/
http://www.zmp.de/


животновъдството и е традиционно рентабилен в рамките на Европейския съюз. Този 

отрасъл е от голямо значение за Европейския съюз (ЕС) по различни начини. Неговият 

най–силен аргумент в това отношение е, че във всяка страна членка на ЕС без 

изключение се произвежда мляко. Млечното говедовъдство е един от най–значимите 

сектори в много региони на ЕС, като например региони със специален статут (като 

планинските). Този отрасъл е допринесъл за оформянето на тези райони. Освен това 

повече от половината площ на ЕС е заета от селскостопански площи и селски райони и 

значението им за съюза е особено голямо. Затова млекопроизводството има голямо 

въздействие, което надминава обикновената статистика. То дава на много селски райони 

характерен облик и отличителни черти. Докладът разглежда ролята и важността на 

млечното говедовъдство за развитието на селските райони в ЕС и бъдещите тенденции 

на тази роля. Направено е сравнение на ролята на сектора в България и в други страни в 

ЕС с традиции в този сектор. Ключови думи: животновъдство, млечно говедовъдство, 

тенденции на развитие, селски райони, Обща селскостопанска политика (ОСП), 

ландшафт.  

Key words: stock breeding, dairy cow production, tendencies for development, rural areas, 

Common Agricultural Policy (CAP), landscape. 

 

Превод: Abstract 

Dairy farming is a sub-sector that provides vital products, opportunities for higher income 

compared to other sub-sectors of animal husbandry and is traditionally profitable within the 

European Union. This industry is of great importance to the European Union (EU) in various 

ways. The strongest argument in this regard is that milk is produced in every EU member state 

without exception. Dairy cattle is one of the most important sectors in many EU regions, such 

as special status regions (such as mountain regions). This industry has contributed to the 

formation of these areas. In addition, more than half of the EU is occupied by agricultural land 

and rural areas, and their importance to the Union is particularly high. That is why milk 

production is of great importance, which surpasses ordinary statistics. It gives many rural areas 

a distinctive look and distinctive features. The report examines the role and importance of dairy 

farming for rural development in the EU and future trends in this role. A comparison of the role 

of the sector in Bulgaria and in other EU countries with traditions in this sector is made.  

Key words: stock breeding, dairy cow production, tendencies for development, rural areas, 

Common Agriculural Policy (CAP), landscape. 
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December 2014. ISSN:1506-2635 (print), 2658-1817 (online).  

 

Abstract 

Lameness has a detrimental effect on herd productivity, and is second only to mastitis in this 

respect. The objective of this study is to calculate the cost of different types of lameness. This 

would enable effective decision making of whether it may or may not be economically optimal 

for a cow to be kept in the herd, inseminated, culled or replaced. The animals included in the 

survey were reared in different variants of free- -range production systems. For the purposes of 

the study, cows from three farms were divided into two groups—cows with diagnosed 

lameness, and healthy cows over the 305-day lactation period. According to the results of the 

survey, the revenues from dairy cows with lameness were reduced by up to 15%, whereas the 

expenses per animal were higher by up to 17%. Treatment costs of affected cows were increased 

from 1.5 times at the second farm to 17.3 times at the third farm. The absolute economic results 



(profit per cow) in lame cows were reduced by 23.8% at the second farm and by 28.9% at the 

first farm. Cost effectiveness in healthy cows was by 11.6% higher for the second and by 32.6% 

higher for the first farm. The production costs of 1 litre milk in lame cows were increased by 

17.1% (third farm) and by 29.3% (second farm).  

Key words: dairy farm, dairy cows, lameness, profit, profitability, production costs 

 

Превод: Резюме 

Куцотата има пагубен ефект върху производителността на стадата и е на второ място 

след мастита в това отношение. Целта на това проучване е да се изчисли цената на 

различните видове куцота. Това би позволило ефективно вземане на решение дали може 

или не може да бъде икономически оптимално кравата да бъде държана в стадото, 

заплодена, бракувана или заменена. Животните, включени в проучването, са отглеждани 

в различни варианти на произволни производствени системи. За целите на проучването 

кравите от три ферми бяха разделени на две групи - крави с диагностицирана куцота и 

здрави крави през 305-дневния период на лактация. Според резултатите от проучването 

приходите от млечни крави с куцота са намалени с до 15%, докато разходите на животно 

са по-високи с до 17%. Разходите за лечение на засегнатите крави са увеличени от 1,5 

пъти във втората ферма на 17,3 пъти в третата ферма. Абсолютните икономически 

резултати (печалба на крава) при куците крави са намалени с 23,8% във втората ферма и 

с 28,9% в първата ферма. Ефективността на разходите при здрави крави е била с 11,6% 

по-висока за втората и с 32,6% по-висока за първата ферма. Производствените разходи 

за 1 литър мляко при куци крави са увеличени със 17,1% (трето стопанство) и с 29,3% 

(второ стопанство). 

Ключови думи: млечна ферма, млечни крави, куцота, печалба, рентабилност, 

производствени разходи 
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Резюме 

Извършено е проучване върху 90 говедовъдни ферми от млечно направление, 

разпределени в четири групи: 8 дребни ферми – с 1–9 крави; 32 средни – с 10 до 49 крави; 

32 големи – с 50 до 99 крави; 18 едри – с над 100 крави. Целта на проучването е да се 

установи влиянието на капацитета на фермата и връзката между основните и 

допълнителни приходи, постоянните и променливи разходи. Резултатите от проучването 

показват, че капацитетът на фермата оказва значително влияние върху икономическите 

показатели. Фермите с капацитет над 50 крави реализират значително по-добри приходи, 

покриващи направените разходи, и реализират задоволителна печалба. Себестойността 

за един производствен цикъл варира в доста широки граници – от 0,57 лв. за 1 кг. мляко, 

за едрите, до 0,73 лв. за малките ферми, при изкупна цена 0,60 лв. Това е показател за 

ниска икономическа ефективност и до голяма степен се определя от ниската изкупна 

цена на млякото, както и от напълно реализирания генетичен потенциал за висока млечна 

продуктивност.  

Ключови думи: приходи; разходи; печалба; себестойност; икономическа ефективност 

 



Превод: Abstract 

A study was conducted on 90 dairy farms, divided into four groups: 8 small farms - with 1-9 

cows; 32 medium - with 10 to 49 cows; 32 large - with 50 to 99 cows; 18 very large - with over 

100 cows. The aim of the study is to establish the impact of farm capacity and the relationship 

between basic and additional income, fixed and variable costs. The results of the study show 

that the capacity of the farm has a significant impact on economic indicators. Farms with a 

capacity of more than 50 cows realize significantly better revenues, covering the costs incurred, 

and realize a satisfactory profit. The prime cost for one production cycle varies in a fairly wide 

range - from BGN 0.57 per 1 kg. of milk, for large ones, up to BGN 0.73 for small farms, at a 

purchase price of BGN 0.60. This is an indicator for a low economic efficiency and is largely 

determined by the low purchase price of milk, as well as the fully realized genetic potential for 

high milk productivity. 

Keywords: revenue; costs; profit; cost; economic efficiency 

 

3.15. Stankov, K. 2020. Еconomic efficiency of local, merino and meat-type sheep 

breeds raised in Bulgaria without milking. Agricultural Science and Technology, 

vol. 12, No 1, pp.1-7, Published by the Faculty of Agriculture, Trakia University, 

Bulgaria. ISSN 1313-8820 (print); ISSN 1314-412X. 

 

Abstract 

The goal of the present study is to perform an economic assessment of the local 

(autochthonic), merino and meat-type sheep breeds raised in Bulgaria without milking and 

under the conditions of a market economy and free commerce. We studied sheep from three 

herds, of the Srednostaroplaninska breed, Northeast Bulgarian Merino breed (NEBM) and the 

Île-de-France breed. The sheep from all three herds were under selection control. The results of 

the study indicated low economic effects for all three herds. Without subsidies, the local and 

merino breeds finished with negative values for profit and cost-efficiency of the income and 

expenses, and zero for the meat-types. The subsidy for the sheep of the Srednostaroplaninska 

breed made up 37.9% of the income, whereas the sold lambs and sheep culled for meat made 

up 60.7%. This indicated that the local mountain sheep cannot provide the necessary income 

for a farm’s normal function without milking and without subsidies, under the present market 

situation. The efforts in this field should be directed towards organic production of meat and 

dairy products and a closed production cycle. The income from sold lambs and sheep culled for 

meat from the NEBM breed made up 66.8% of the total income, whereas wool accounted for 

merely 4.6%. The subsidy provided 28.5% of the farm’s funds. Accomplishing an economic 

effect in merino breeds is possible only if prices for buying off wool were normalized, and the 

fertility of the ewes was increased. For the meat-type sheep of the Île-de-France breed, the 

income from selling meat and breeder lambs, as well as sold culled sheep made up 75.6%, and 

the subsidy – 22.7%. A higher economic effect for this breed could be achieved through 

selection towards fertility and more frequent births, i.e. 3 litters in 2 years. A significant 

productive and economic effect in the meat-type breeds could be achieved from ram breeding 

and conducting industrial crossbreeding in the stock part of the breeds. 

Keywords: income, expenses, profit, cost-efficiency of income, cost-efficiency of expenses, 

economic effect 

 

Превод: Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се направи икономическа оценка на местните 

(автохтонни), мериносови и месодайни породи овце, отглеждани в България без доене и 

при условията на пазарна икономика и свободна търговия. Проучихме овце от три стада, 

от Средностаропланинската порода, Североизточната българска порода меринос 



(СИБM) и породата Ил дьо Франс. Овцете от трите стада са били под селекционен 

контрол. Резултатите от проучването показват ниски икономически ефекти и за трите 

стада. Без субсидии местните и мериносовите породи завършиха с отрицателни 

стойности за печалби и икономическа ефективност на приходите и разходите и нулеви 

за месото. Субсидията за овцете от Средностаропланинската порода съставлява 37,9% от 

дохода, докато продадените агнета и овце, предназначени за месо, представляват 60,7%. 

Това показва, че местните планински овце не могат да осигурят необходимия доход за 

нормалната функция на фермата без доене и без субсидии, при сегашната пазарна 

ситуация. Усилията в тази област трябва да бъдат насочени към биологично 

производство на месо и млечни продукти и затворен производствен цикъл. Приходите от 

продадени агнета и овце, подбрани за месо от породата СИБМ, съставляват 66,8% от 

общия доход, докато вълната представлява едва 4,6%. Субсидията осигурява 28,5% от 

средствата на фермата. Постигането на икономически ефект при мериносовите породи е 

възможно само ако цените за изкупуване на вълна се нормализират и плодовитостта на 

овцете-майки се увеличи. За месните овце от породата Ил дьо Франс доходът от 

продажба на месо и разплодни агнета, както и от продадени подбрани овце са 75,6%, а 

субсидията - 22,7%. По-висок икономически ефект за тази порода може да се постигне 

чрез селекция към плодовитост и по-чести раждания, т.е. 3 котила за 2 години. 

Значителен продуктивен и икономически ефект при месодайните породи може да се 

постигне от отглеждане на овни и провеждане на промишлено кръстосване в запасната 

част на породите. 

Ключови думи: доход, разходи, печалба, разходна ефективност на дохода, разходна 

ефективност на разходите, икономически ефект 
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Abstract 

Abstract. The economic efficiency of ewes from the Bulgarian dairy synthetic population 

(BDSP) and Assaf sheep breeds, reared in three production systems, e.g. grazing on pasture, 

stall-pasture rearing and stall rearing was studied. The results from the study showed that BDSP 

ewes in the stall-pasture rearing system had a relatively low milk yield for a specialised dairy 

sheep breed – 80L for the lactation period. In this system, without the subsidy, the profit and 

cost efficiency were negative, while with subsidy, minimum positive results were achieved. For 

BDSP ewes reared in a barn-pasture rearing system with stall feeding during the grazing period 

and grazing on improved pastures, the obtained milk yield was by 33% higher. The subsidy 

resulted in satisfactory profit and cost efficiency, while without the subsidy, the farm ended in 

loss. BDSP and Assaf ewes reared in stalls, demonstrated substantially higher milk yield and 

productivity. They realised a profit and good cost efficiency. The milk yield of BSDP sheep 

reared in stalls was 200L per lactation, and fertility - 140%. The Assaf breed in which a high 

level of selection and regulated reproduction cycle was achieved, had 250L milk per lactation 

and 140% fertility. The profit with subsidy was 128.85 BGN (1Lev=0.975€) and without the 

subsidy: 48.85 BGN, with relatively high cost efficiency. An introduction of traits for higher 

milk yield, polyestrus and fertility from Assaf into BSDP sheep is necessary. 

Keywords: selection control, subsidy, revenues, costs, profit, cost efficiency, stall-pasture 

rearing  

 

Превод: Резюме 



Направено е проучване за икономическата ефективност на овце от Българската 

млечна синтетична популация (СПБМ) и породите овце Асаф, отглеждани в три 

различни производствени системи както следва: пасищно, пасищно-оборно отглеждане 

и оборно отглеждане. Резултатите от проучването показват, че овцете от СПБМ при 

пасищно-оборно отглеждане имат относително ниска млечност за специализирана 

млечна порода овце - 80L за периода на лактация. Без субсидиране в тази система 

печалбата и ефективността на разходите бяха отрицателни, докато със субсидиране бяха 

постигнати минимални положителни резултати. За овцете СПБМ, отглеждани пасищно-

оборно с оборно хранене през пасищния период и паша на подобрени пасища, 

получената млечност е с 33% по-висока. Субсидията доведе до задоволителна печалба и 

ефективност на разходите, докато без субсидия фермата завърши със загуба. Овцете 

СПБМ и Асаф, отглеждани в обори, показаха значително по-висока млечност и 

производителност. Те реализираха печалба и добра ефективност на разходите. 

Млечността на овцете от СПБМ, отглеждани в обори, е 200L на лактация, а 

плодовитостта - 140%. Породата Асаф, при която беше постигнато високо ниво на 

селекция и регулиран цикъл на възпроизводство, имаше 250 L мляко на лактация и 140% 

плодовитост. Печалбата със субсидия е 128,85 лева (1 лева = 0,975 евро), а без 

субсидията: 48,85 лева, с относително висока ефективност на разходите. Необходимо е 

въвеждане на признаци за по-висока млечност, полиеструс и плодовитост на овцете от 

породите Асаф и СПБМ. 

Ключови думи: контрол на селекцията, субсидия, приходи, разходи, печалба, 

ефективност на разходите, оборно-пасищно отглеждане 

 

3.17. Stankov, K., I. Nencheva. 2009. Trends of the meat production and commerce in 

Bulgaria. Iꓦ International symposium of livestock production. Republic of 

Macedonian Зборник на апстракти, Macedonian Journal of Animal Science, vol. 

2, No. 3, pp.339-345 (2012)   ISSN :1857-7709. 

 

Abstract 

The integration of Bulgaria in the European Union structures becomes a part of the united 

European market where free movement of goods and capital is a factor of increase in the 

economic growth and improvement of the standard of living. In the last years stock-breeding in 

Bulgaria advances, the quality of production improves and the quantity becomes stable. The 

objective of the present study is to take up the status and the trends of the development of the 

meat production and commerce in Bulgaria and to trace out the basic problems and possibilities 

to overcome. It includes the structure of the external commerce of meat, the production and the 

factors determining the production. Meat consumption in Bulgaria and in the world is also 

examined. To achieve this goal the following tasks will be resolved: the status of the production 

and commerce related to meat in Bulgaria will be analyzed; trends in the development of the 

stock-breeding branch and possibilities of realization of the production in the stock-breeding 

branch on the European market will be analyzed.  

Key words: production; consumption; commerce; meat; trends; analysis 

 

Превод: Резюме 

Интеграцията на България в структурите на Европейския съюз води до 

присъединяването в обединения европейски пазар, където свободното движение на 

стоки и капитали е фактор за увеличаване на икономическия растеж и подобряване на 

жизнения стандарт. През последните години животновъдството в България се развива, 

качеството на продукцията се подобрява и количеството става стабилно. Целта на 

настоящото изследване е да разгледа състоянието и тенденциите в развитието на 



производството и търговията с месо в България и да проследи основните проблеми и 

възможности за преодоляване. Той включва структурата на външната търговия с месо, 

производството и факторите, определящи производството. Разглежда се и консумацията 

на месо в България и по света. За постигането на тази цел се поставят следните задачи: 

анализ на състоянието на производството и търговията, свързани с месото в България; 

анализ на тенденциите в развитието на животновъдния отрасъл и възможностите за 

реализация на продукцията в животновъдния отрасъл на европейския пазар. 

Ключови думи: производство; консумация; търговия; месо; тенденции; анализ 

 

3.18. Nеdeva, K., K. Stankov, N. Nanev. 2015. Methodological questions to determine 

production costs of cow´s milk. Scientific Journal of Economics and Finance. 

Икономическите перспективи в глобалната криза: Събрани статии. - 

Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2015. 

- 328 с. ІSBN 978-954-517-229-8 Аграрен университет – Пловдив, с.78-82. 

(Economic perspectives in the global crisis: Collected works. Academic Publishing 

House of the University of Agriculture - Plovdiv2015. - 328 с. ІSBN 978-954-517-

229-8 Аграрен университет – Пловдив, с.78-82.) 

 

     Abstract 

The aim of the study is to present the methodology to determine the costs of producing cow's 

milk. Notions that are used to determine the costs are specific and non-specific costs, 

depreciation, etc. In the article we have presented relationships such as share of livestock units 

(LU) of dairy cows in LU of herbivores, share of livestock units for dairy animals to LU for all 

animal units and share of total production of milk and milk subsidies in the total production of 

livestock plus the associated subsidies.  

Keywords: cost of production, dairy cow, animals unit, grants 

 

Превод: Резюме 

Целта на изследването е да представи методологията за определяне на разходите за 

производство на краве мляко. Понятията, които се използват за определяне на разходите, 

са специфични и неспецифични разходи, амортизация и др. В статията са представени 

взаимоотношения като дял на животинските единици (LU) на млечните крави в LU от 

тревопасните животни, дял на животинските единици за млечните животни до LU за 

всички животински единици и дял от общото производство на мляко и млечни субсидии 

в общото производство на добитък плюс свързаните субсидии. 

Ключови думи: производствени разходи, млечна крава, единица животни, безвъзмездни 

средства 

 

 

3.19. Костадинова, Н. Г.Алексиев, К. Станков. 2016. Състояние и тенденции на 

биологичното земеделие в България. Управление и устойчиво развитие, кн.5, 

с.71-75.   ISSN1311-4506.       

                                                                      

Резюме 

През последните години биологичното земеделие в България е един от секторите, 

който в условията на криза се развива с бързи темпове, като непрекъснато нарастват 

площите и броят на производителите, включени в системата на контрол. Причините са 

свързани както с много добрите предпоставки у нас за неговото развитие – запазени в 

екологично отношение райони; осведоменост и желание на потребителите да се хранят 

здравословно; осъзнати ползи за околната среда и селските райони; подпомагане на 



биологичните производители; така и с добрия прием на биопродуктите на външните 

пазари. Цел на настоящата разработка е да се проучи състоянието и тенденциите в 

развитието на биологичното земеделие в България. За постигане на целта се решават 

следните задачи: анализ на състоянието на биологичното земеделие в България; 

разкриване на тенденциите в развитието на биологичното земеделие; установяване на  

проблемите и обобщение на препоръките за развитието на българското биологично 

земеделие. Методите, които се използват за решаване на задачите и постигане на целта 

са системен и сравнителен анализ; разчетноконструктивен; метод на статистическите 

групировки, индуктивни и дедуктивни методи за формиране на обобщения. 

Биологичното земеделие в България е в начален стадий на своето развитие, но 

потенциалните възможности пред него са много големи и то ще се развива с бързи 

темпове. 

Ключови думи: земеделие, биологично производство, аграрна политика.  

JEL: Q13, Q18, Q57. 

 

Превод: Abstract 

In recent years, organic farming in Bulgaria has become one of the sectors that is developing 

rapidly in a crisis, with an ever-increasing area and the number of producers included in the 

control system. The reasons are related to the very good prerequisites in our country for its 

development - ecologically preserved areas; awareness and desire of consumers for healthy 

eating; perceived benefits for the environment and rural areas; support for organic producers - 

as well as with the good reception of organic products on foreign markets. The aim of this 

article is to study the state and trends in the development of organic farming in Bulgaria. To 

achieve this goal the following tasks have been solved: analysis of the state of organic farming 

in Bulgaria; revealing the trends in the development of organic farming; identifying the 

problems and summarize the recommendations for the development of Bulgarian organic 

farming. The methods used to solve the tasks and achieve the goal are systematic and 

comparative analysis; calculated and constructive; method of statistical groupings, inductive 

and deductive methods for drawing conclusions. Organic farming in Bulgaria is in its initial 

developmental stage, but its potential opportunities are considerable and can foster its rapid 

development. 

Key words: agriculture, organic production, agricultural policy.  

 

JEL: Q13, Q18, Q57. 

3.20. Stankov, K., St. Stoyanova and D. Petrov. 2015. Regression analysis of profit 

per 1 kg milk produces in selected dairy cattle farms. International Journal of 

Current Microbiology and Applied Sciences. ISSN: 2319-7706, Volume 4, № 2, 

pp.713-719.     

 

Abstract 

The aim of this article was to investigate the effects of several independent factors on the 

profit per 1 kg milk produced in Holstein-Friesian cows. The survey included 82 farms of 

different capacity and size from Central and Southeastern Bulgaria. Data were collected by 

filling in questionnaires, specially developed for the purposes of the research. The results were 

processed by means of licensed SPSS software. Data from regression and correlation analysis 

demonstrated that the different studied factors had a different effect on the profit from 1 kg milk 

produced. The factors with strongest influence on the profit at dairy farms from Central and 

Southeastern Bulgaria were labour efficiency (r=0.982), followed by the farm size (r=0.722) 

and lactation milk yield per cow (r=0.721). Farms of larger size which were characterised with 

higher production and labour efficiency, were more profitable.  



Keywords: profit, dairy cattle farming, regression and correlation analysis, SPSS. 

 

Превод: Резюме 

Целта на тази статия е да се изследват ефектите на няколко независими фактора върху 

печалбата от 1 кг мляко, произведено от крави Холщайн-фризийска порода. 

Изследването включва 82 ферми с различен капацитет и размер от Централна и 

Югоизточна България. Данните бяха събрани чрез попълване на въпросници, специално 

разработени за целите на изследването. Резултатите бяха обработени с помощта на 

лицензиран софтуер SPSS. Данните от регресионния и корелационен анализ показват, че 

различните изследвани фактори имат различен ефект върху печалбата от 1 кг 

произведено мляко. Факторите с най-силно влияние върху печалбата в млечните ферми 

от Централна и Югоизточна България са ефективността на труда (r = 0,982), следвани от 

размера на фермата (r = 0,722) и млечността при лактация на крава (r = 0,721). 

Стопанствата с по-големи размери, които се характеризираха с по-висока 

производителност и ефективност на труда, бяха по-печеливши. 

Ключови думи: печалба, млечно животновъдство, регресионен и корелационен анализ, 

SPSS. 
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Икономически показатели при различна гъстота на посадка за руска есетра 

(Acipenser gueldenstaedii) в рецилкулационна система. Икономика и 

управление на селското стопанство. ISSN 0205-3845 (Print) ISSN 2534-9872 

(Online).      

Nikolov, G., A. Atanasov, K. Stankov, A.S. Joskan. 2010. Economic Indicators at a Varying 

Stock Density of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedii) in Recirculating Aquaculture 

System. Economics and Agricultural Management. ISSN 0205-3845 (Print) ISSN 2534-9872 

(Online).      

    

ABSTRACT 
The main purpose of the present experiment consists in the effect on stock density of Russian 

sturgeon reared in different stock densities in a recirculating aquaculture system (RAS). The 

influence of stock density and water quality on the profit of Russian sturgeon was studied for 

90 days. The three experimental variants (Dl,D2 and D3) were formed by three rearing units, 

each with a different fish density: 35 fish/m3 (initial average weight 19,56 g), 45 fish/m3 (initial 

average weight 19,06 g) and 65 fish/m3 (initial average weight 19,16 g). The fish were fed a 

45% protein, 18% fat feed to a feeding rate of 3%> body weight/day. During the experiment 

water quality parameters (pH, O2, T, N0$) were recorded on a daily basis and, every 2 weeks, 

the fish were weighed individually, and weight gain was recorded. 

The optimized stock density for Russian sturgeon in RAS cloud is used for 

minimized purchase and led to an increase of the farm’s profit.  

Key words: Russian sturgeon, economic efficiency, stock density, recirculating 
aquaculture system 

РЕЗЮМЕ Основната цел на настоящия експеримент се състои в ефекта върху гъстотата 

на посадките от руски есетри, отглеждани с различна гъстота на отглеждане в 

рециркулираща система за аквакултури. Влиянието на гъстотата на посадките и 



качеството на водата върху печалбата на руската есетра е изследвано през 90 дни. Трите 

експериментални варианта (Dl, D2 и D3) са формирани от три единици за отглеждане, 

всяка с различна гъстота на рибата: 35 риби / m3 (първоначално средно тегло 19,56 g), 45 

риби / m3 (първоначално средно тегло 19,06 g ) и 65 риби / m3 (първоначално средно 

тегло 19,16 g). Рибите са били хранени с 45% протеини, 18% мазнини, до степен на 

хранене от 3%> телесно тегло / ден. По време на експеримента параметрите на 

качеството на водата (рН, O2, T, N0 $) се записват ежедневно и на всеки 2 седмици рибата 

се претегля индивидуално и се записват промените в теглото. 

Оптимизираната гъстота на посадките от руска есетра в облака на системата за 

рециркулация се използва за минимизиране на разходите по закупуване и за увеличаване 

на печалбите на стопанството. 

Ключови думи: руска есетра, икономическа ефективност, гъстота на посадките, 

рециркулационна система 

 

3.22. Aleksiev, G., D. Doncheva, K. Stoyanov, K. Stankov. 2019. Consumption and 

Youth Employment - Impact on the Production of Bulgarian Organic Products. 

Central European Review of Economics and Management, vol.3, №2, pp.49-62. 

ISSN: 2544 -0365 (online), 1643-7772, 2392-1153.    

 

Abstract  

During the current planning period of the Common Agricultural Policy of the European Union, 

a newly formed Bulgarian organic production sector has rapidly developed. Within just three 

years – from 2014 to 2017 Bulgaria has risen to the top of the EU organic production charts for 

several products (mainly aromatic oils and honey). This was partly a result of the significant 

institutional support from CAP and the local government. The production has grown rapidly 

but the same cannot be said about the local organic food market. Consumers have severe 

reservations towards organic products, their higher prices and lack of confidence in their quality 

and certification.  

Aim: To analyze the dynamics of production of Bulgarian organic products and the local 

organic food market in order to assess its sustainability.  

Design/Research methods: The methods used to solve the tasks are: analysis and synthesis, 

systematic and structural approach, statistical calculations. This study analyzes data from 

centralized sources as well as from own research.  

Conclusions/findings: There is still not enough bio-food processing plants in the country with 

the necessary capacity to meet the local market needs. This has led to a clear export orientation 

of local bio products. Over the last two years, the construction and certification of processing 

facilities in the sector have begun and they are most often the result of foreign investment. 

Adding value to Bulgarian bio products is important for their recognition and trust by local 

consumers as well as those on international markets. Originality/value of the article: The 

underlined correlation between production and consumption of organic products in Bulgaria 

has never been fully researched.  

Keywords: bio-products, market, support, competitiveness 

 

Превод: Резюме 

През настоящия период на планиране на Общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз се наблщдава бърз растеж на новосформираният сектор на 

биологичното производство в България. В рамките на само три години - от 2014 до 2017 



г., България се изкачи на върха на класациите на ЕС за биологично производство на 

няколко продукта (главно ароматни масла и мед). Това отчасти беше резултат от 

значителна институционална подкрепа от ОСП и местната власт. Производството 

нараства бързо, но същото не може да се каже за местния пазар на биологични храни. 

Потребителите имат сериозни резерви към биологичните продукти, по-високите им цени 

и липсата на доверие към тяхното качество и сертифициране.  

Цел: Да се анализира динамиката на производството на български биологични продукти 

и местния пазар на биологични храни, за да се оцени неговата устойчивост.  

Методи на изследването: Методите, използвани за решаване на задачите, са: анализ и 

синтез, системен и структурен подход, статистически изчисления. Това проучване 

анализира данни от централизирани източници, както и от собствени изследвания.  

Изводи: Все още няма достатъчно предприятия за преработка на био-храни в страната и 

с необходимия капацитет, за да отговори на нуждите на местния пазар. Това доведе до 

ясна ориентация към износ на местни биопродукти. През последните две години започна 

изграждането и сертифицирането на преработвателни съоръжения в сектора и те най-

често са резултат от чуждестранни инвестиции. Добавянето на стойност към българските 

биопродукти е важно за тяхното разпознаване и доверие от страна на местните 

потребители, както и тези на международните пазари.  

Оригиналност/принос на изследването: Подчертаната връзка между производството и 

потреблението на биологични продукти в България никога не е била напълно проучена. 

Ключови думи: биопродукти, пазар, подкрепа, конкурентоспособност 

 

3.23. Penev,T., N. Vasilev, K. Stankov, Y. Mitev, V. Kirov. 2014. Effect of the 

heifer’s age at first breeding and first calving on some parameters of economic 

effectiveness in dairy cattle farms. International Journal of Current Microbiology 

and Applied Sciences. Vol.3, №11, pp.772-778.    

 

Abstract 

The purpose of the present study was to determine the effect of age at first breeding and age at 

first calving on the economic aspects of Bulgarian dairy cattle farms. We studied 818 heifers 

from 7 dairy cattle farms using questionnaires to obtain data about average age at first breeding, 

age at first calving, average number of lactations, number of services per conception, costs per 

heifer until calving. It was established that at one farm only the age at first breeding was 16 

months, whereas in the others it varied from 17.1 to 18.9 months. According to the data, the 

earlier calving (25.3 months of age) was economically justified from the point of view of longer 

production life (4.9 lactations) as opposed to heifers which calved after 26 months of age and 

whose mean production life was from 3 to 3.8 lactations. The age at first calving influenced 

also reproduction traits as cows calving after the 26th month exhibited a higher number of 

services per conception from 2.7 to 3.7 vs. heifers giving birth up to the 25th month with 2.1 

services per conception on the average. On the farm when heifers were bred at the youngest age 

(16 months), the lowest cost was registered (1927 BGN) whereas when heifers were bred at 

18.9 months of age on the farm, the expenses made by farmers per animal were the highest 

(2375 BGN). 

Keywords: heifers, age at first breeding, age at first calving, production life, cost, number of 

services per conception 

 

Превод: Резюме 

Целта на настоящото проучване беше да се определи ефектът на възрастта при първо 

заплождане и възрастта при първо отелване върху икономическите черти на българските 

млечни говедовъдни ферми. Изследването е проведено върху 818 юници от 7 породи 



млекодайни говеда, с използване на въпросници за получаване на данни за средната 

възраст при първото заплождане, възрастта при първото отелване, средния брой на 

лактациите, броя на услугите за зачеване, разходите за юница до отелването. Установено 

е, че само в една от фермите възрастта при първо заплождане е била 16 месеца, докато 

при други тя варира от 17,1 до 18,9 месеца. Според данните по-ранното отелване (на 

възраст 25,3 месеца) е било икономически оправдано от гледна точка на по-дълъг 

производствен живот (4,9 лактации) за разлика от юниците, които са се отелвали след 

26-месечна възраст и чийто среден продуктивен живот е бил от 3 до 3.8 лактации. 

Възрастта при първото отелване е повлияла и репродуктивните черти, тъй като кравите 

след 26-ия месец показват по-голям брой услуги на зачеване от 2,7 до 3,7 спрямо юници, 

раждащи до 25-ия месец, със средно 2,1 услуги на зачеване. Във фермата, когато се 

отглеждат юници в най-млада възраст (16 месеца), е регистриран най-ниският разход 

(1927 лв.), докато във фермата, при отглеждане на юници на 18,9-месечна възраст, 

разходите, направени от фермери на животно, са най-високи (2375 лв.). 

Ключови думи: юници, възраст при първо заплождане, възраст при първо отелване, 

продуктивен живот, разходи, брой услуги за зачеване 

 

3.24. Penev, T., Zh. Gergovska, I. Marinov, V. Kirov, K. Stankov, Y. Mitev, Ch. 

Miteva. 2014. Effect of season, lactation period and number of lactation on 

mastitis incidence and milk yields in dairy caws. Agricultural Science and 

Technology, vol.6, №2, pp.231-238. 

 

Abstract  

The aim of the present study was to study the effect of the season, period and number of 

lactation on mastitis incidence and milk yields in dairy cows. The climate in Bulgaria implies 

the presence of seasonal variations in mastitis prevalence in dairy cows, reared in free-stall 

barns all year round: spring – 5.33%, summer – 4.9%, autumn – 4.2% and winter – 4.5%. 

Mastitis incidence during the lactation periods increased gradually from calving to the 120th 

lactation day. For the first 120 days of lactation, the mastitis incidence attained 26%. The 

reduction in milk yields after the lactation peak was associated with gradual decline in cows 

affected by mastitis to 1.7% during the last month of lactation. With increasing the number of 

lactations, mastitis incidence also increased: 23.3% in 1st lactation cows, 26.7% in 2nd lactation 

cows, 48.9% in 3rd lactation cows and 43.3% in cows in fourth or subsequent lactation. The 

highest daily milk yield at the peak of lactation (34.05 kg) was established in cows affected by 

mastitis after the 180th lactation day, followed by cows with mastitis between the 60th and 

180th lactation days (32.54 kg), and third came healthy cows (31.98 kg). The lowest daily milk 

yield at the peak of lactation was demonstrated in cows affected by mastitis in the first 60 days 

of the lactation (29.39 kg). It was proved that cows with exceptionally high milk yields at the 

beginning of their lactation were more prone to mastitis at a later stage due to weakened 

systemic resistance and consequent disease. Cows with relatively lower milk yield during the 

lactation period (7580.3 kg) were more resistant to environmental factors, therefore were not 

affected by mastitis and produced highquality milk with lower costs vs those with highest milk 

yields affected by mastitis after the 180th day. These cows produced more milk (7607.9 kg) 

within a 305- day lactation, but the treatment costs could be hardly compensated. Cows in which 

mastitis occurred until the 60th and between the 60th and 180th lactation day, produced 7215.5 

and 7484.1 kg milk, respectively. The average milk yield per lactation of healthy cows was by 

137.83 kg higher than that of cows with mastitis. A statistically significant reduction in milk fat 

(Р < 0.05) and milk protein (Р < 0.001) between healthy and diseased cows was observed. 

Keywords: dairy cows, mastitis, season, milk yield, milk fat, milk protein, lactation period, 

lactation number 



 

Превод: Резюме 

Целта на настоящото проучване беше да се проучи ефектът от сезона, периода и броя 

на лактацията върху честотата на заболежаемост от мастит и млечните добиви при 

млекодайните крави. Климатът в България предполага наличието на сезонни вариации в 

разпространението на мастит при млечните крави, отглеждани в обори на свободно 

отглеждане през цялата година: пролет - 5,33%, лято - 4,9%, есен - 4,2% и зима - 4,5%. 

Честотата на мастита през лактационните периоди нараства постепенно от отелването до 

120-ия ден на лактацията. За първите 120 дни на лактация честотата на маститите 

достигна 26%. Намаляването на млечните добиви след пика на лактация е свързано с 

постепенно понижаване при крави, засегнати от мастит, до 1,7% през последния месец 

на лактацията. С увеличаване на броя на лактациите честотата на мастит също се е 

увеличила: 23,3% при кравите от 1-ва лактация, 26,7% при кравите от 2-ра лактация, 

48,9% при кравите от 3-та лактация и 43,3% при кравите при четвъртата или следващата 

лактация. Най-високата дневна млечност в пика на лактацията (34,05 кг) е установена 

при крави, засегнати от мастит след 180-ия ден на лактацията, последвани от крави с 

мастит между 60-ия и 180-ия ден на лактацията (32,54 кг), а на трето място са здрави 

крави 31,98 кг). Най-ниската дневна млечност в пика на лактацията е демонстрирана при 

крави, засегнати от мастит през първите 60 дни от лактацията (29,39 кг). Доказано е, че 

кравите с изключително висока млечност в началото на лактацията са по-склонни към 

мастит на по-късен етап поради отслабена системна резистентност и последващо 

заболяване. Кравите с относително по-ниска млечност по време на периода на лактация 

(7580,3 kg) са по-устойчиви на фактори на околната среда, поради което не са засегнати 

от мастит и произвеждат висококачествено мляко с по-ниски разходи спрямо тези с най-

високи млечни продукти, засегнати от мастит след 180-ия ден. Тези крави са дали повече 

мляко (7607,9 кг) в рамките на 305-дневна лактация, но разходите за лечение трудно 

могат да бъдат компенсирани. Кравите, при които маститът е възникнал до 60-ия и между 

60-ия и 180-ия ден на лактация, са дали съответно 7215,5 и 7484,1 kg мляко. Средната 

млечност на лактация на здрави крави е със 137,83 кг по-висока от тази на кравите с 

мастит. Наблюдавано е статистически значимо намаляване на млечните мазнини (Р 

<0,05) и млечния протеин (Р <0,001) между здрави и болни крави.  

Ключови думи: млечни крави, мастит, сезон, млечност, млечна мазнина, млечен 

протеин, период на лактация, брой на лактацията 
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Резюме/Abstract 

The topicality of organic farming is evident in its insertion as an important policy priority for 

agriculture in Bulgaria and one of the highlights of the Common Agricultural Policy of the 

European Union for the period 2014-2020. The increasing role of organic farming in the Union 

leads to an ever increasing number of studies on the problems facing the sector. The main part 



of these aim to research, describe and justify the environmental compatibility of these farms 

and the levels of social responsibility of the industry. 

The development of bio-industry in the South-East Region (SER) is a significant topic, 

conditioned by the levels of biodiversity maintained in it, representing a real basis for the 

development of the sector, represented in the Research Infrastructure Map, developed by the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria. 

This study focuses on the analysis of economic processes that lead to the strong export 

orientation of Bulgarian organic livestock breeding, while the absence of these products in the 

diet of Bulgarian consumers is evident. Specifically, research will focus on organic beekeeping 

and organic dairy cattle breeding, as both present evidence of the fastest growing extensive 

manufacturing base for bio-production in SER. 

In order to cover the problem in its complexity, the research project envisaged the 

implementation of an interdisciplinary approach. The collaboration of scientists from different 

fields will allow for the exploration of different aspects of the imbalance between the production 

potential (as a factor in higher supply in the domestic market) and the market demand for 

organic products. 

Date: 1 December 2016 - 1 December 2018 

Превод:  

Актуалността на биологичното земеделие личи от включването му като важен 

политически приоритет за земеделието в България и един от акцентите в Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020. Нарастващата 

роля на биологичното земеделие в Съюза води до все по-голям брой изследвания на 

проблемите, пред които е изправен секторът. Основната част от тях имат за цел да 

изследват, опишат и обосноват екологичната съвместимост на тези ферми и нивата на 

социална отговорност на индустрията. 

Развитието на биоиндустрията в Югоизточния регион (ЮИР) е важна тема, 

обусловена от нивата на биоразнообразие, поддържани в него, представляващи реална 

основа за развитието на сектора, представена в Картата на научноизследователската 

инфраструктура, разработена от Министерството на образованието и науката на 

Република България. 

Настоящото проучване се фокусира върху анализа на икономическите процеси, които 

водят до силната експортна ориентация на българското биологично животновъдство, 

докато липсата на тези продукти в диетата на българските потребители е очевидна. По-

конкретно, изследванията ще се фокусират върху биологичното пчеларство и 

биологичното млечно говедовъдство, тъй като и двете представят доказателства за най-

бързо растящата обширна производствена база за биопроизводство в ЮИР. 

За да обхване проблема в неговата сложност, изследователският проект предвижда 

прилагането на интердисциплинарен подход. Сътрудничеството на учени от различни 

области ще даде възможност за изследване на различни аспекти на дисбаланса между 

производствения потенциал (като фактор за по-високо предлагане на вътрешния пазар) 

и пазарното търсене на биологични продукти. 
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