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Резюме 
България е една от най-богатите на 
биологично разнообразие страни в Европа. 
Богатото наследство от културни и 
диворастящи растения и животни е съчетано с 
прекрасен ландшафт. В комбинация с 
плодорието на почвите и чистотата на водите, 
то е предпоставка за успешното развитие на 
биопроизводството. За съжаление 
отрицателните тенденции в последните 
десетилетия доведоха до промяна на 
предназначението и/или изоставяне на 
земеделски земи. Сега, когато активно се 
търсят пътища за ефективното използване на 
огромния им потенциал, методите на 
биологичното земеделие като 
мултифункционална система, която интегрира 
икономическите и социалните въпроси с тези, 
касаещи опазването на околната среда, 
биологичното земеделие е една подходяща 
алтернатива за производители, преработватели 
и търговци да намерят най-доброто решение за 
организацията, управлението и развитието на 
тяхното земеделско стопанство, 
производствено предприятие или търговска 
фирма и да намерят подходящи пазари за 
своите продукти. 
Настоящата разработка разглежда 
използването на възможностите на 

традиционното животновъдство в България за 
развитието на биологичното производство във 
връзка с постигането на устойчив растеж. 
 
Ключови думи: биологично земеделие, 
традиционно животновъдство, устойчиво 
развитие 
 
Abstract 
Bulgaria is one of the richest countries in Europe 
concerning biodiversity aspects. The rich 
inheritance of cultivated and wild-grown plants 
and animals is combined with magnificent 
landscape. Coupled with soil fertility and water 
purity, it is a prerequisite for successful 
development of organic production. 
Unfortunately, negative trends in last few decades 
led to many changes in use and/or abandonment 
of agricultural lands. Now, when ways of 
effective usage of that great potential are being 
sought for, the organic farming methods as a 
multifunctional system integrating economic and 
social issues with those concerning environmental 
protection, organic farming is a suitable 
alternative for producers, processors and traders 
to find the best solution for organization, 
management and development of their farm, 
enterprise or trade company and to find 
appropriate markets for their produce. 
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This paper examines the opportunities of 
traditional animal husbandry for organic 
production development in relation to sustainable 
growth achievement. 
 
Key words: organic farming, traditional animal 
husbandry, sustainable development 
 
Въведение 
Устойчивото развитие е фундаментална цел на 
ЕС. Неговата идея е обвързване на 
икономическата с екологичната ефективност 
на производството за пестеливо използване на 
природните ресурси и възстановяване на 
екологичното равновесие. Процесите на 
глобализация, започнали през XX век, 
поставиха много проблеми и въпроси пред 
отделните държави и международната 
общност. 
Стратегията за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж Европа 2020 с трите 
приоритета: изграждане на икономика, 
основана на знания и иновации; по-екологична 
и по-конкурентноспособна икономика с по-
ефективно използване на ресурсите; 
икономика с високи равнища на заетост, за 
социално и териториално сближаване, е 
ориентирана към предприемане на мерки за 
излизане от кризата за изграждане на социална 
пазарна икономика. 
 
Резултати и обсъждане 
Земеделието е основна дейност, защото 
осигурява храната на човека. В процеса на 
своето развитие то интегрира историческите, 
културните и обществените ценности на 
човешкия вид. Устойчивото земеделие 
интегрира три основни цели – здравословна 
околна среда, икономическа рентабилност и 
социална и икономическа справедливост. 
Животновъдството е един от основните 
отрасли на селското стопанство. Значението 
му се определя главно от разнообразната 
продукция, която се получава от животните, 
като: 
- Висококачествени белтъчни продукти – 
мляко, месо, яйца и субпродукти; 
- Естествени суровини, незаменими за леката 
промишленост – вълна, кожи, пера, пух и др; 
- Естествена тор – необходима за 
зеленчукопроизводството и цветарството.  
Международната търговия съществува от 
хиляди години, но докато преди храните са 
били основно произвеждани, продавани и 
консумирани предимно на местно ниво, през 
миналия век делът на международната 
търговия в областта на хранителните продукти 

нараства и по отношение на количеството, и 
по отношение на разнообразието, и е в 
рамките на цял свят. 
Глобализирането на хранителната верига 
постоянно води до нови предизвикателства и 
рискове за здравето и интересите на 
потребителите. Безопасната, здравословна 
околна среда е важен фактор за качеството на 
живот. 
Основна цел на политиката на ЕС за 
безопасност на храните е постигане на 
възможно най-високо ниво на защита на 
човешкото здраве и интересите на 
потребителите по отношение на храните. 
Съюзът се стреми да постигне това чрез 
даване на гаранции, че храната е безопасна и 
подходящо етикетирана, като взема предвид 
разнообразието, включително традиционните 
продукти, и в същото време гарантира 
ефективното функциониране на вътрешния 
пазар. Водещият принцип на политиката на ЕС 
за безопасност на храните е прилагането на 
интегриран подход - от фермата до масата, 
покриващ всички сектори на хранителната 
верига, включително производство на фуражи, 
здраве на растенията и животните, хуманно 
отношение към животните, първично 
производство, преработка на храни, 
съхранение, транспорт, продажба на дребно, 
внос и износ. Този широкомащабен и 
интегриран подход, при който отговорностите 
на производителите на храни и фуражи и 
компетентните власти са ясно определени, 
представлява цялостна, ефективна и 
динамична политика за храните [7]. 
Основна цел в развитието на селското 
стопанство в ЕС е постигане на високи нива 
на безопасност на храните, икономическа, 
екологична и социална устойчивост. 
Главната цел на ОСП е да усъвършенства 
качеството и безопасността в земеделския 
сектор в унисон с благосъстоянието на 
околната среда и животните. Необходимо е да 
се развие дори по-устойчив земеделски и 
хранителен сектор в бъдеще. 
С други думи, ЕС се стреми да създаде 
пазарно ориентиран конкурентноспособен 
европейски земеделски сектор, който 
подобрява условията на живот в селските 
райони и възможностите за работа, но чрез 
прилагане на добрите практики по отношение 
на околната среда, поддържане на 
естествените местообитания, 
биоразнообразието и ландшафта [4]. 
Един „пазарно ориентиран фермер” трябва да 
отговаря на потребителското търсене, за да 
може да продава своите продукти, особено що 
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се отнася до качество, безопасност и 
използване на традиционни методи или 
биологично производство. Мотивацията за 
биологично производство варира от 
загрижеността за собственото здраве до 
загрижеността за екологичното равновесие на 
планетата. 
От няколко години изборът на европейските 
потребители е насочен към по-здравословни и 
по-вкусни храни с най-високи хранителни 
качества, произведени по методи, „щадящи” 
околната среда – биологично производство. 
Т.е. водещият принцип на това развитие е 
качеството. 
Потребителите търсят „грубото качество”, 
твърдо установими факти по отношение на 
безопасност и хигиена, но все по-често се 
търси и „мекото качество” – храната, където 
традиции, история или производство, 
„щадящо” околната среда и животните, 
добавят допълнителна стойност към продукта. 
Безопасността на храните и хигиената са 
разбира се най-важните условия за качество на 
храната. Потребителите трябва да вярват, че 
това което слагат в кошниците си, е безопасно 
за консумация. Поради това ЕС има едни от 
най-високите стандарти в цял свят в тази 
област, прилагайки ги, както за местни, така и 
за вносни продукти [19]. 
За биологичното земеделие е характерно 
отговорното използване на енергията и 
природните ресурси, поддържането на 
биологичното разнообразие и на местния 
екологичен баланс, съхраняването и 
подобряването на плодородието на почвата, 
хуманното отношение към животните и 
внимание към специфичните им поведенчески 
нужди [6]. 
Фундаменталните реформи на ОСП, започнали 
през 1992 г. и продължаващи досега, 
радикално трансформират ОСП и понижават 
нивата на подкрепата, предоставяна на 
европейските фермери. Субсидиите за 
произведено количество земеделски продукти 
са заменени почти изцяло от директни 
плащания за фермерите, гарантиращи им 
приличен доход при условие, че изпълняват 
определени изисквания. Тези изисквания 
включват спазването на стандарти за опазване 
на околната среда, производство на безопасни 
храни, опазване на здравето на животните и 
растенията. От земеделските производители се 
очаква да поддържат своята земя в добро 
състояние с цел запазването на селската 
природа, флора и фауна [29]. 
Българските стратегически документи в 
областта на селското стопанство, и в частност 

биологичното производство, са в съответствие 
с Европейския план за действие за развитие на 
биологичните храни и биологичното 
земеделие, Европейския план за действие за 
опазване на биоразнообразието и Европейския 
план за действие за опазване на видовете и др. 
Инвестициите, предвиждани по Националния 
стратегически план за развитие на селските 
райони [27] и Националния стратегически 
план за рибарство и аквакултури [28], са 
координирани с инвестициите в човешкия и 
физически капитал, които ще бъдат 
финансирани от Структурните фондове на ЕС. 
 
Основните цели на Националния 
стратегически план за развитие на селските 
райони 2007 - 2013 г. са: 
- повишаване на конкурентоспособността на 
земеделието, хранително-вкусовата 
промишленост и горското стопанство; 
- опазване на природните ресурси и 
подобряването на околната среда; 
- увеличаване на възможностите за заетост и 
подобряване на качеството на живот в 
селските райони. 
Изходното ниво към 2004 г. е 0.2% ИЗЗ за 
биологично земеделие. Целта за периода 2007 
– 2013 г. е 8% от ИЗП да се управлява по 
методите за биологично производство [28]. 
 
Програмата за развитие на селските райони 
2007 – 2013 има следните общи цели: 
- развитие на конкурентоспособни и основани 
на иновации земеделие, горско стопанство и 
хранително-преработвателна промишленост 
- опазване на природните ресурси и околната 
среда в селските райони 
- подобряване на качеството на живот и 
разнообразяване на възможностите за заетост 
в селските райони [30]. 
По този начин в общите цели се залагат 
икономическите, екологичните и социалните 
аспекти на устойчивото развитие. 
 
Целта на Националната стратегия за опазване 
на биологичното разнообразие е опазване, 
възстановяване и устойчиво управление на 
биологичното разнообразие в страната, както и 
ограничаване на загубата на биологично 
разнообразие.  
Националният план за развитие на 
биологичното земеделие в България за 
периода 2007-2013 разглежда биологичното 
земеделие като система на специфично 
отглеждане на растения, животни, растителни 
и животински продукти, преработката им в 
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биологични храни и реализацията им на 
пазара. 
Очаквани резултати: 
- Принос за стабилизиране на доходите на 
земеделските стопани чрез навлизане на нови 
пазари на качествени и здравословни 
хранителни продукти; 
- Принос за развитие на селските райони и 
предотвратяване на процеса на изоставяне на 
земите; 
- Принос за стабилизиране на екосистемите, 
запазване и възстановяване на природните 
ресурси. 
 
С Наредба 11 от 6 април 2009 г. за условията и 
реда за прилагане на мярка 214 
"Агроекологични плащания" се уреждат 
условията и редът за подпомагане на 
земеделски стопани, които извършват 
земеделски дейности, насочени към 
подобряване на опазването на околната среда. 
Целите на мярка 214 „Агроекологични 
плащания” са: 
1. Увеличаване на разбирането и знанията на 
земеделските стопани за въздействието, 
положително и отрицателно, на селско-
стопанските практики върху околната среда, 
особено по отношение на управлението на 
почвите и водите и опазване на биологичното 
разнообразие; 
2. Поощряване на използването на 
екологичното планиране в практиките за 
управление на земеделските стопанства чрез 
въвеждането на многогодишен план за 
управление на хранителните вещества и план 
за сеитбообращение; 
3. Подкрепа за развитието на биологичното 
земеделие като екологосъобразен метод за 
селскостопанско производство, който е и 
икономически изгоден; 
4. Съхраняване на генетичното разнообразие 
чрез подкрепа за опазването на застрашени от 
изчезване местни породи, важни за селското 
стопанство, и традиционни сортове от 
земеделски култури, особено когато те 
предоставят допълнителни екологични ползи 
за обществото; 
5. Запазване на биологичното разнообразие 
чрез насърчаване на опазването на 
обработваеми земи с висока природна 
стойност, които са застрашени в случай на 
промяна на начина на земеползване, 
интензификация на производството и/или 
изоставяне на земеделските земи, 
включително и чрез подкрепа за 
традиционните животновъдни практики в 
определени територии; 

6. Поддържане и възстановяване на 
традиционния селскостопански ландшафт и 
характеристики на ландшафта, които имат 
културна, природна или екологична стойност, 
особено по отношение на биологичното 
разнообразие; 
7. Запазване на почвените и водните ресурси, 
включително в районите, в които почвите са 
засегнати от силна ерозия или са застрашени 
от загуба на хранителни вещества или от други 
форми на замърсяване от селскостопански 
източници; 
8. Подпомагане на земеделските стопани, 
които доброволно поемат задължение да 
управляват земеделски земи в местата по 
Натура 2000 в съответствие с целите и 
изискванията на Директива 92/43/EEC за 
опазване на природните местообитания и 
дивата флора и фауна и Директива 79/409/EEC 
за опазване на дивите птици, преди 
въвеждането на законови задължения по 
управлението на тези земи. 
Максималната субсидия е левовата 
равностойност до 900 евро/ха и до 
200 евро/ЖЕ. 
Агроекологичните плащания се отпускат на 
земеделски стопани, които на доброволен 
принцип поемат агроекологични ангажименти, 
свързани с изпълнението на агроекологични 
дейности върху определена площ, биологично 
пчеларство или опазване на застрашени от 
изчезване редки местни породи животни. Като 
правило, агроекологичните задължения трябва 
да бъдат поети за срок от минимум 5 години 
[24].  
Подпомага се прилагането на една или 
комбинация от агроекологични дейности, 
включени в следните подмерки: 
1. биологично земеделие с направления: 
а) биологично растениевъдство; 
б) биологично пчеларство; 
2. управление на земеделски земи с висока 
природна стойност с направления: 
а) възстановяване и поддържане на 
недоизпасани затревени площи с висока 
природна стойност; 
б) възстановяване и поддържане на 
преизпасани затревени площи с висока 
природна стойност; 
в) поддържане на местообитанията на 
защитени видове в обработваеми земи, 
разположени в орнитологични важни места; 
3. поддържане на характеристики на 
ландшафта с направление традиционно 
отглеждане на овощни култури; 
4. опазване на почвите и водите с 
направления: 
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а) въвеждане на сеитбообращение за опазване 
на почвите и водите; 
б) контрол на почвената ерозия; 
5. традиционно животновъдство с 
направления: 
а) опазване на застрашени от изчезване местни 
породи; 
б) традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм) 
 
Докато земеделските производители са 
свободни в избора си какъв вид земеделска 
дейност да упражняват, в това число и 
биологично земеделие, за тях винаги възниква 
задължение да спазват изискванията, свързани 
с опазване на земята, водите, биологичното 
разнообразие и здравето на хората. В този 
контекст прилагането на методите на 
биологичното земеделие е един от най-
ефективните подходи на земеделските 
производители за посрещане на изискванията 
на законодателството в сферата на околната 
среда. В допълнение това им дава и 
предимство при кандидатстване за 
безвъзмездна финансова помощ по 
Програмата за развитие на селските райони на 
Република България [30]. 
 
С Наредба № 35 от 30 август 2001 г. за 
биологичното отглеждане на животни и 
биологично производство на животински 
продукти и храни от животински произход и 
неговото означаване върху тях се уреждат 
правилата за: 
- отглеждането на животните по биологичен 
начин - произход на животните, хранене, 
профилактика на заболяванията и лечение на 
животните, животновъдни практики, 
транспорт и идентификация на животинските 
продукти, торене, свободно отглеждане на 
животните, пчеларство и пчелни продукти; 
- биологичното производство на животински 
продукти и храни от животински произход и 
техният внос; 
- означаването на биологичното производство; 
- контрола върху посочените по-горе 
дейности. 
Разпоредбите на наредбата се прилагат за едър 
рогат добитък (говеда и биволи), дребен рогат 
добитък (овце и кози), еднокопитни, свине, 
птици и пчели и продуктите от тях. Наредбата 
не се прилага за аквакултурите и продуктите 
от тях, продуктите от лов и риболов на диви 
животни. 
Животните са отгледани и животинските 
продукти са произведени по биологичен 
начин, когато: 

1. са спазени минималните изисквания за 
отглеждане на животните, посочени в тази 
наредба; 
2. за храна на животните са използвани само 
фуражите, фуражните суровини, комби-
нираните фуражи и фуражните суровини, 
произведени по специални технологии, 
посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4 към 
наредбата; 
3. за почистване и дезинфекция на 
съоръженията и сградите за отглеждане на 
животните са използвани само препаратите, 
посочени в приложение № 5 и регистрирани за 
употреба в страната; 
4. за контрол на насекомите и другите 
вредители в съоръженията и сградите за 
отглеждане на животните са използвани само 
препаратите, посочени в приложение № 6. 
При биологичния начин на отглеждане на 
животни не могат да се използват генетично 
модифицирани организми и/или продукти от 
тях с изключение на ветеринарномедицински 
продукти. 
Наредбата регламентира и производството на 
храни от животински произход. 
Стопанството е с биологично производство и 
животинските продукти са произведени по 
биологичен начин, когато са спазени 
правилата за: 
1. произхода на животните; 
2. храненето на животните; 
3. профилактиката на заболяванията и тяхното 
лечение; 
4. животновъдните практики, транспорта и 
идентификацията на животинските продукти; 
5. торенето; 
6. районите за свободно отглеждане на 
животните и сградите за отглеждане на 
животните 
В стопанството с биологично производство се 
осигурява: 
1. достъп на животните до райони, където се 
отглеждат свободно; 
2. броят на животните да е тясно свързан с 
наличната площ за отглеждането им; 
3. ограничен брой на животните на единица 
площ, за да се избегне всякаква форма на 
замърсяване на почвата, повърхностните и 
подпочвените води и пренатоварване с 
оборски тор. 
Получената животинска продукция се 
предлага на пазара като произведена по 
биологичен начин само ако животните, от 
които е получена, са отглеждани по 
биологичен начин за определен период в 
зависимост от вида, който се означава като 
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преходен период към биологично отглеждане 
на животни и животински продукти. 
При избора на породи животни от даден 
животински вид се взема предвид 
приспособяването на животните към местните 
условия, жизнеспособността им и устой-
чивостта им към заболявания. 
При избора на животни се избягват породи, 
отглеждани в интензивно животновъдство и с 
които се свързват определени болести или 
здравни проблеми (стрес синдром при свинете, 
внезапна смърт, спонтанен аборт, трудни 
раждания, изискващи цезарово сечение, и др.). 
Предимство се дава на местни породи и 
родове. 
В стопанствата с биологичното производство 
за профилактика на заболяванията по 
животните се прилагат следните мерки: 
1. избиране на подходящи породи животни; 
2. използване на подходящи за всяка порода 
методи на селекция с оглед на повишаване 
устойчивостта на животните към заболявания 
и профилактика на инфекциите; 
3. хранене на животните с достатъчно 
количество качествен фураж съобразно вида, 
възрастта, физиологичното им състояние и 
продуктивното им направление с цел 
задоволяване на нуждите им и поддържането 
им в добро здравословно състояние; 
4. редовни разходки и достъп до пасищата с 
цел укрепване собствените защитни сили на 
организма; 
5. подходяща гъстота на отглежданото стадо, 
за да се избегне пренаселеност в оборите и 
свързаните с нея здравни проблеми 

Задължително е прилагането на правилата за 
хуманно отношение към животните. 
Наредбата регламентира и биологичното 
пчеларство и производството на биологични 
пчелни продукти [25]. 
 
По данни на МЗХ [32], през 2011 г. броят на 
говедата, отглеждани по биологичен начин, 
нараства с 63% спрямо предходната година 
(фиг. 1), като за първи път у нас е 
регистрирана и биоферма с 200 бизона. 
Овцете, отглеждани по биологичен начин през 
2011 г., нарастват с 64% спрямо 2006 г. 
(фиг. 2). при козите ръстът е с 96% (фиг. 3) 
При пчелните семейства ръстът за 2011 г. е 
42% спрямо 2006 г. (фиг. 4). Предпоставка за 
това увеличение е добрият прием на 
биологично произведения пчелен мед на 
европейския пазар. 
Има проявен интерес за стартиране на 
биологично птицевъдство. 
Вследствие на по-големия брой говеда, 
отглеждани по биологичен начин, нараства 
производството на киселото мляко и сирене. 
В резултат на нарастването на броя на 
пчелните семейства, е увеличено и 
количеството на произведения по биологичен 
начин пчелен мед. България е традиционен 
производител на различни видове биологично 
сертифициран пчелен мед с отлични 
качествени показатели, като голяма част от 
продукцията се изнася на световния пазар. 
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Фиг.1. Брой биологично отглеждани говеда 2006 - 2011 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 167 

Овце

1054

1690

2471

5831

6698

6648

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 
Фиг.2. Брой биологично отглеждани овце 2006 – 2011 
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Фиг.3. Брой биологично отглеждани кози 2006 – 2011 
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Фиг.4. Брой биологично отглеждани пчелни семейства 2006 - 2011 

 



 

Данните [32] показват общ ръст през 
последните пет години, което дава основание 
да се смята, че и пазарът на биологични 
продукти се разширява. Сравненията по 
години свидетелстват за устойчивия растеж в 
биологичното производство и ориентирането 
на все повече земеделски производители към 
него, като алтернатива за съживяване на 
стопанствата в условията на общата 
икономическа криза чрез навлизане на нови 
пазари с качествени и конкурентни продукти. 
 
Много важен момент при биологичното 
отглеждане на животни е изборът на 
подходящи породи. Пълното характеризиране 
на понятието порода изисква да се имат 
предвид следните особености: 
- Животните от една порода се 
характеризират с еднакви или близки 
морфологични, физиологични, консти-
туционни и стопански полезни качества. 
- Налице е общност на произхода. 
- Достатъчен брой животни. За порода може 
да се говори, когато са налице поне няколко 
хиляди животни. 
- Район (ареал) на разпространение - фактори 
като: почва, растителност, релеф, надморска 
височина и др., са играли съществена роля при 
създаването на аборигенните (примитивни) 
породи. Животните обикновено са ниско 
продуктивни, добре се приспособяват към 
условията на средата, и са по-устойчиви към 
заболявания - т.е. те са създадени главно в 
резултат на естествения отбор. През 
последните години техният брой значително 
намаля, поради което се полагат усилия да се 
запазят като генофонд, който да се използва от 
бъдещите селекционери. 

- Константност на породата - тя се изразява 
чрез способността на животните да запазват 
устойчиво характерните си природни белези, 
предаващи се на потомството. 
- Социално икономически фактори - те 
играят изключително важна роля при 
създаването и усъвършенстването на 
високопродуктивни породи животни.  
- Структура на породата - линиите и 
фамилиите са основни структурни единици в 
рамките на породата със специфична 
характеристика и с общ произход. При 
линиите общия родоначалник е мъжкото 
животно, а при фамилиите - женското. 
В съвременното животновъдство и особено в 
птицевъдството и свиневъдството, ролята на 
линиите и хибридите нараства значително във 
връзка със задоволяване нуждите на пазара със 
свинско и пилешко месо и яйца. 
Въпреки това необходимостта от създаването 
на икономически и организационни условия за 
съхранение и размножаване на животни от 
местни български породи става все по 
осезаема. За биологичните ферми се 
препоръчват предимно защитени породи 
животни, като: Родопско късорого говедо, 
Местно сиво и Сиво Искърско говедо; 
Каракачанската овца; Калоферската дълго-
опашата овца; Меденочервена шуменска овца; 
Родопски и Старопланински цигай; 
Маришките овце; Източнобалканските свине. 
Тези животни са най-добре приспособени към 
местните агроклиматични и екологични 
условия; използват добре ливадите, устойчиви 
са към заболявания и почти не се налага 
използване на антибиотици.  

 
 

  
 

Български симентал 
Породата българско сименталско говедо е получена чрез кръстосване на крави от сивото 

българско говедо със сименталски бици. 
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Местно сиво говедо 
Използва се за месо, мляко и работа. В днешно 
време съществуването на породата е сведено 
до минимум, но тя е изиграла важна роля при 
създаването на други наши породи като: 

Българско червено, Българско кафяво говедо и 
Български симентал. 

 

 
 

Българско червено говедо 
Тази порода е продукт на сложно кръстосване 
между Българското сиво говедо, с основните 
породи подобрителки - Червено садовско, 
Българско кафяво и Българско сименталско 
говедо. Кравите достигат до живо тегло 500 
кг, млечност от 3 до 4 хиляди литра годишно и 

масленост 3,7 %. 
 

 
 

Българско черношарено говедо 
Тя съставлява около 83 % от общия брой 

говеда; достига млечност до 4000 – 4500 литра 
и масленост 3,7 - 4% при добро хранене и 

гледане. 
 

 

 
 

Родопско късорого говедо 
Родопско късорого говедо е примитивна порода 
говеда отглеждана в планината Родопи в 
България. Представителите на породата са 

издръжливи на местните условия и 
сравнително невзискателни към храната. 

Породата е отглеждана от дълбока древност 
в района на Родопите, които се 

характеризират с неблагоприятни условия по 
отношение на отглеждане на говеда. Районът 
се характеризира с оскъдната си паша и 

пресечения релеф, към който животните са се 
приспособили. Днес породата е слабо 

разпространена. В повечето случаи не е в 
чиста форма, а е резултат от кръстоски. 

 

 
 

Българско кафяво говедо 
Породата е създадена чрез възпроизводително 
и поглъщателно кръстосване на местните 
Сиви говеда с бици от породите Сивокафяво 
алпийско от швейцарски и американски 
произход. През 1951 г. е призната за 

самостоятелна порода с направление за месо и 
мляко. 
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Българска мура 
Основна наша порода е,,Българската мура’’, създадена чрез кръстосването на Местния 

български бивол с Индийската мура. Млеконадой - 1800 – 2000 литра годишно, при масленост на 
млякото 7 – 8 %. 

 

Бяла Маришка овца Вакла Маришка овца 
 

Маришка овца - разпространена е главно по поречието на р. Марица. Това е типична 
дългоопашата полска овца за месо, мляко и вълна. Взависимост от наличието на пигментирани 

петна по лицето и очите, се различават два вида – бели и вакли (очиларки). Най- ценното 
качество на тези овце е високата им млечност – средно 112 литра. 

 

Тракийска тънкорунна овца Карнобатска тънкорунна овца 
 

Тракийска и Карнобатска тънкорунна овца – във всички български породи тънкорунни овце е 
впръскана кръв от Австралийския меринос, но в карнобатската овца процентът е най-голям. 
Това е причината овцете от тази порода да имат най - голям рандеман на вълната (45-48 %) в 

сравнение с другите породи. 
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Каракачанска овца 

Каракачанска овца - тя е разновидност на 
цакела – най-дребната, грубовлакнеста и 
нископродуктивна овца на Балканския 

полуостров. Живата маса на овцете достига 
до 30-40 кг, а на кочовете – 40-50 кг. Породата 
се характеризира с нисък вълнодобив – 1,5-2 кг. 

 
Старопланински цигай 

Породата е създадена е чрез поглъщателно 
кръстосване на местните овце в планинската 
част на Стара планина с кочове от породата 
Цигай. Добре е приспособена към суровите 

условия на планината, млечност за лактация – 
80-90 литра. Вълнодобив от овцете – 3,5 кг, от 

кочовете – 4,5 кг. 
  

 
Плевенска черноглава овца 

Една от основните наши породи овце. Тези 
животни, се характеризират с типична 
крушовидна форма на тялото, средна 
млечност 140-160 литра на лактационен 
период и масленост на млякото 6,5 %. Една 

част от породата се съхранява като 
генетичен ресурс, без да се променя, а по-
голямата част се усъвършенствува чрез 

селекция. 
Кочове от тази порода са използвани при 
създаването на новата Българска млечна 
порода – средна млечност за лактация 250 
литра. Най-добри стада от тази порода се 
намират у нас в с. Царев брод - Шуменско, с. 
Пчелник - Варненско и с. Маслово - Софийско. 

 

 
Медено–червена шуменска 

Разпространена е главно в Североизточна 
България (Шуменски, Разградски, Търговищки и 

Варненски райони). Произхожда от 
Карнобатския пигментиран цигай, но е по-
едра. Отличава се с висока плодовитост – до 

120-130 %. Породата се използва при 
създаването на тънкорунната порода в 

Североизточна България. 
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Синтетична популация българска млечна 

 

 
Българска бяла млечна коза 

Основна наша порода е Българската бяла коза, която е създадена чрез кръстосване на Местните 
кози със Саански пръчове в института по планинско животновъдство – гр. Троян. Животните са 

едри, бели, с хармонично тяло и висока млечност – 700-800 литра. 
 

Калоферска дългокосместа коза 
Местна дългокосместа коза или Калоферска коза е българска 
порода коза с предназначение за добив на мляко, месо и кожи. 
Породата е разпространена в стопанства, намиращи се в 
района на Задбалканските котловини и Родопите. Породата е 
създадена посредством продължителна народна селекция. 
Застрашена от изчезване. Представителите и при двата пола 
са с рога. Половият диморфизъм е ясно изразен. Пръчовете са 
с добре оформена брада. На главата се образува характерен 
перчем. Космената покривка е с дължина 40 – 50 сm. 
Съставена е от дълги осилести косми с дебелина 60 – 100 μm и 
сравнително дълги пухови с дебелина 18 – 30 μm. Кожите са 

леки и се използват за изработване на кукерски облекла. Ярешкото месо е сочно и вкусно, без 
специфичен кози привкус. Козите са с тегло 45 – 60 kg, а пръчовете 80 – 90 kg. Плодовитостта 
им е 115 – 125 %. Средната млечност за лактационен период е 150 – 250 l. 
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Българска бяла свиня 
Това е първата културна порода свине, 
създадена през 1951 г. чрез кръстосване на 
Местната дългоуха свиня с Германската 
благородна, и отчасти с Голямата бяла 
английска свиня. Животните от тази порода 
са от месо - мастен тип, със здрава 
конституция и висока плодовитост. 

  
Дунавска бяла свиня 
Създадена е в резултат на възпроизводително 
кръстосване с участието на Българска бяла, 
Голяма бяла свиня и Хемпшир. Отличава се с 
добро качество и тегло на задния бут (9,2–9,7 
кг) и площ на,,мускулното око’’ средно 39, 8 
см2. 
 

  

 

Мангалица 
Спада към къдравите свине от древен 
произход. Тя е от типа за мас, като започва да 
отслоява тлъстини още от 6 месечна възраст. 
Малките прасета се раждат с гладка, 
пигментирана на ивици космена покривка 
(ливрея), както прасетата на дивата свиня, но 
след 2 – рия месец, тя става постепенно 
къдрава и ивиците изчезват. Понеже е 
типична порода за мас, тя не отговаря на 
изискванията на пазара, и е почти на изчезване.
 

 
 

 
 

Стадо Източнобалкански свине 
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Двупороден хибрид „Шумен” 

 
Хибрид «Шумен 2» 

 

Хибрид „Плевен 1” Синтетична линия свине Силистра 
 
 
ПОСТОЯННИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЗДРАВИТЕ СТОПАНСТВА / ФЕРМИ/ ОТ 

ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

- Задължително карантиниране на новозакупените животни от чужбина или страната за 

срок от 30 дни – извършване на необходимия преглед и изследвания. 

- Пътен лист за произход и здравословно състояние, при придвижване на животните до 

кланица, тържища и пазари. 

- Правилен избор на място за построяване на животновъдна ферма 

- Ограждане на животновъдната ферма, с цел ограничаване достъпа на външни лица и диви 

животни. 

- Изграждане на дезинфекционна площадка на входа на фермата. 

- Водопой – само от централен източник, съгласно Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на 

питейната вода 

- Изграждане на торохранилище и трупосъбирателен пункт – важни звена със здравно и 

екологично значение. 

- Редовно извършване на: Дезинфекция; Дератизация и Дезинсекция 

- Дезинфекция на транспортните средства 

- Намаляване броя на безстопанствените кучета – предпазване от Бяс и Ехинококоза 

- Спазване режима на хранене и гледане; редовно и правилно издояване на млекодайните 

животни (предпазване от Мастит) 
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СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ПРИ ПОЯВАТА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

I. Ветеринарно - медицински – те включват: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Полицейски мерки – предприемат се при необходимост, с цел недопускане 

разпространението на заразното заболяване извън границите на отделното селище или 

страната – Шап, Шарка, Бруцелоза и др. 

А Изолация 

На болни и съмнително болни 
животни, като двете групи се гледат 
от отделни гледачи. Това е временна 
мярка. Прилага се, докато изоли-
раните животни престанат да 
бъдат източник на зараза 

Б Карантина 

Главно на новозакупени, клинично 
здрави животни, внос или идващи от 
други селища на страната / за 30 дни/. 
По форма карантината е предпазна 
изолация 

В Възбрана 

Тя по естество също е изолация, но с 
по-широк обсег на действие. Целта е 
да се предпазят незаразените селища и 
пасища 

Г Усилена възбрана 

Прилича на обикновената възбрана, но 
се прилага по-строго, и то главно 
срещу силно контагиозни (заразни) 
болести като: Шап, Шарка и др. 

Д Ваксинация 

Ваксинират се здравите животни от 
засегната ферма – имунопрофилак-
тични мерки 
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Заключение 
Бъдещото развитие зависи от това доколко ще 
се постигне оптималния баланс между 
икономическа, социална и екологична 
ефективност. Климатичните промени, 
нерационалното използване на природните 
ресурси, замърсяването на почвите и водите, 
намаляващото биоразнообразие и 
застрашените ландшафти са едни от най-често 
подчертаваните и взаимносвързани проблеми 
в екологичен аспект. Сериозните демографски 
проблеми, социалното неравенство и 
нарастващата бедност са другата страна. 
Обаче в тяхната основа са икономическите 
показатели, които показват необходимост от 
коренни промени в производствения сектор и 
повишаване на конкурентноспособността, и 
които са в тясна взаимна зависимост с 
екологичните и социалните проблеми. Трите 
аспекта са тясно свързани един с друг и 
единият не бива да се пренебрегва за сметка на 
другия.  
В тази връзка насърчаването и развитието на 
производството на биологични продукти и/или 
суровини и последващата им преработка за 
получаване на биологични продукти, както и 
интегрирането им с другите икономически 
отрасли, е една от алтернативите за бъдещо 
развитие. 
Устойчивото земеделие в Европа е нашето 
средство за осигуряване на това, че бъдещите 
поколения ще се възползват от уникалната 
околна среда и природни ресурси на Европа, 
така както ние днес. Бъдещето на 
европейското земеделие трябва да бъде: 
икономически устойчиво; социално 
устойчиво; устойчиво по отношение на 
околната среда. 
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