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1. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
1.1. Българско законодателство 
 
Животновъдството е един от основните отрасли на селското стопанство с относителен дял около 50%. 
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. 
Имайки предвид важността на отрасъла, нашата страна е разработила Национален план за развитие на регионите 
2007-2013 г. в съответствие с Регламент 1259/99 на ЕС. 
В тази връзка са разработени и приети съответните нормативни документи: 
 
1.1.1. Наредба № 35 / 30.08.2001 г., отнасяща се до биологичното отглеждане на животни, производството на 
животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях. 
Биологичното производство съчетава най-добрите елементи от конвенционалното, екологосъобразното и 
биологосъобразното производство на животински продукти. В центъра на производствената система стоят човека и 
животните и техните потребности. Околната среда се използва като източник на материални блага и място за обитание, 
като се пази и възстановява. 
Съществува и едно допълнително изискване: Забрана за използване на ГМО (Генно модифицирани организми и/или 
продукти от тях) при биологичното производство, както и трансплантация на ембриони. 
Тясно свързан с посочената наредба е и: 
 
1.1.2. Закон за храните (обн. ДВ бр. 70 / 10.08.2004), който регламентира кои храни са произведени по биологичен начин, 
правилата за биологично производство и контрола върху тях. 
С регламент 331/2000 Европейската комисия създаде лого за обозначаване на продуктите, като използването му е 
доброволно. 
 
1.1.3. Наредба № 44 / 19.05.2006 г. (обн. ДВ бр. 41) за Ветеринарно-медицинските изисквания към 
животновъдните обекти 
Наредбата касае въпроси, свързани с избор на място за построяване на фермата, подпочвени води и преобладаващи 
ветрове, фонд за хранене и питейна вода, както и микроклимата (температура и влажност на въздуха, светлинен 
коефициент и гъстота на животните). Животновъдните постройки се строят на разстояние от жилищните сгради и 
водоизточници най-малко на отстояние - 200-300 м. 
 
1.1.4. Наредба № 30 / 20.11.2000 г. за Ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания към 
млекопреработвателните предприятия и млекосъбирателни пунктове 
Млекопреработвателното предприятие се пуска в експлоатация при спазване на изискванията на чл. 57, т. 7, от ЗВМД 
/ Закон за ветеринарно-медицинска дейност/. 
Суровото мляко трябва да се добива от здрави животни, незаразени с Туберкулоза, Бруцелоза, Ку-треска и други заразни 
болести, предаващи се на човека при консумация на мляко. 
Изискванията за здравето на животните, трябва да бъдат в съответствие с директиви 92/46 и 94/71 на Съвета на 
Европейската общност, като не се допуска изкупуването на сурово мляко с примес на коластра (до 7 дни от 
отелването на кравите), както и мляко от стародойни крави; без примеси от други видове млека; без добавка на 
почистващи и чужди вещества /антибиотици, сулфонамиди, пестициди и тежки метали/, и да не е 
фалшифицирано. 
Право на подпомагане имат производители на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота и стопанисват 
ферма, която отговаря на следните изисквания: 

1. Регистрирана е в регистъра на фермите за производство на краве мляко. 
2. Отговоря на изискванията за производство, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко, 
съгласно Наредба № 4 / 19.02.2008 г. 
3. Отговаря на изискването за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн. ДВ бр. 23 от 
29.02.2008 г.). 
4. При получаване на суровото мляко са задължителни хигиенните и ветеринарно- санитарните правила за 
миене и дезинфекция на съоръженията, съгласно БДС 15141-80 

 
1.1.5. Наредба № 31/ 06.07.2001 г. относно изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация 
(обн. ДВ бр. 67 / 31.07.2001 г.) 
Тази наредба урежда общите и специфичните изисквания за доставяне, съхранение, транспорт, окачествяване, 
маркировка и опаковка на яйцата и реда за извършването на проверки във връзка с предлагането им на пазара.  
Яйцата се окачествяват според преснотата, морфологичните им качества и начина на съхранение в следните класове: 

Клас ,,А’’ пресни яйца 
Клас ,,B’’ охладени 
Клас ,,C’’ за топлинна обработка в хранителната промишленост 



4 

Тегловната категория на яйцата се маркира с латинските букви: 
XL  много големи яйца (73 гр. и повече); 
L  големи (от 63 гр. до 73 гр.); 
M  средни (от 53 до 63 гр.); 
S  малки (под 53 гр.) 

 
1.2. Международно законодателство 
Българското законодателство е в унисон и спазва както Европейските, така и международните директиви и регламенти, 
касаещи продуктите от животински произход. 
 
1.2.1. Европейският съюз е дал дерогация /облекчение/ на България, до края на 2011 г. (31.12.2011 г.), да се достигнат 
следните хигиенни показатели за сурово краве мляко: 

1. ОБМ (Общ брой микроорганизми) - до 100 000/мл. мляко 
2. ОБСК (Общ брой соматични клетки) - до 400 000/мл. мляко 

Посочените хигиенни показатели са свързани с хигиената на млекодобив и здравословното състояние на млечната 
жлеза. 
Фермери, които не могат да постигнат посочените показатели, ще трябва да използват добитото мляко само за лични 
нужди. 
 
1.2.2. От 4.10.2006 г. ЕС въведе за България Европейската нова система за изкупуване и окачествяване на месото от три 
основни вида животни: говеда, свине и овце. 
Системата е /S/EUROPE, като всяка буква означава определено качество на месото. Заплащането и оценяването на 
месото на производителите ще се извършва не според живото тегло, както беше до сега, а в кланиците, взависимост от 
съотношението червено месо / сланина. Всеки клас има различни изисквания и цени. Цените ще се определят на база на 
пазарните цени. 
Значението на отделните букви е както следва: 

S Супер качество (60 и повече % червено месо, т.е без сланина) 
E Отлично качество 
U Много добро 
R Добро качество 
О Средно качество 
P Слабо качество 

Неокачественото и некласифицирано месо не може да напусне границите на страната, но може да се реализира на 
вътрешния пазар. Целта е на европейския и международен пазар да се продава само качествено месо. 
 
1.2.3. Свине - възможността животните да проявяват свободно естественото си поведение, е намерила отражение в 
Наредба 1804/1999 на ЕС, допълваща наредба 2092/91 на ЕС за екологично земеделие и основните стандарти на 
Международната федерация на движението за биологично животновъдство - 1.ЕОАМ.2000.  
Според споменатите наредби, на свинете трябва да бъде осигурена по-голяма площ и достатъчно количество постеля. 
Отглеждането им в групи поради стадният им инстинкт, както и осигуряването на повече движение, е с цел 
доближаване до естествената им среда. 
Регламентирани са и пределно допустимите количества от вредни газове в свинарниците: 

за въглероден диоксид /CO2/ до 0,3% 
за амоняк /NH3/  до 0,02 мг/л 
за сяроводород /H2S/  до 0,01 мг/л 

 
1.2.4. Птици 
На 31.05.2005 г. Европейската комисия публикува предложение за Директива за хуманно отношение към пилета-
бройлери, която да даде възможност, чрез въвеждането на определени изисквания, да сведе до минимум някои от 
основните проблеми, наблюдавани при бройлерите а именно: АСЦИТ метаболитни нарушения, проблеми с 
крайниците, синдромът на внезапната смърт и др. 
Важно място се отделя на гъстотата на стадото и параметрите на микроклимата в помещенията като: t° на въздуха и 
относителна влажност, вентилация и съдържание на вредни газове (CO2, NH3 и H2S). 
Европейските стандарти не допускат клетъчно отглеждане на птици за производство на яйца и месо, а само подово, 
което отговаря на естествения им начин на живот. 
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2. ПОРОДИ 

Общи сведения и външни признаци 
Биологични и стопански качества 
Райони на разпространение 

 
2.1. Общи сведения и ареал на разпространение 
 
Пълното характеризиране на понятието порода изисква да се имат предвид следните особености: 
 Животните от една порода се характеризират с еднакви или близки морфологични, физиологични, 

конституционни и стопански полезни качества. 
 Налице е общност на произхода. Например породата българско сименталско говедо е получена чрез 

кръстосване на крави от сивото българско говедо със сименталски бици. 
 

 
Български симентал 

 
 
 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. 
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Родопско късорого говедо 

 

 
Местно сиво говедо 

 

 
Стадо Източно-балкански свине 
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По-голямо влияние са оказали тези фактори при създаването на някои културни, високопродуктивни породи като: 
холандско черно-шарено говедо, холщайн-фризийско говедо, кафяво алпийско говедо и др. 
 

 
 

 
Холандско черно - шарено говедо 

 
 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. У нас бяха създадени редица нови породи като: 
българско червено и българско черно-шарено говедо; бяла млечна коза и млечна порода овце; 
тънкорунни породи овце и др. 

 

 
Българско червено говедо 

 
 Структура на породата - линиите и фамилиите са основни структурни единици в рамките на породата 

със специфична характеристика и 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. 
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2.2. Говеда 

Биологични особености и стопански качества 
Направление на използване 

 
За родоначалник на същинското говедо се смята тура / снимка 2 – бантенг /, който е живял в Европа, Америка и 
Северна Африка. Останки от последния тур са намерени през 1627г. край Полша. Говедото принадлежи към род BOS  
и вида Taurus. Към същия род принадлежат и: биволът, якът, зебуто и бизона.  

 
Кухороги бозайници: 1 – зебу, 2 – бантенг, 3 – африкански бивол, 4 - як 

 
Говедата са преживни животни, със сложен многоторбест стомах (търбух, мрежа, книжка и сирищник), много добре 
оползотворяват нискокачествените груби, сочни и тревни фуражи, което прави икономически по-евтино тяхното 
отглеждане. Добре се аклиматизират към различните географски ширини, отличават се с голяма растежна способност и 
дълголетие (при правилно хранене и гледане могат да се използват 10 - 15 години). 
Половата зрялост настъпва между 9 и 12 месечна възраст, но заплождането им трябва да стане при достигане на 
стопанската зрялост, т.е. да достигнат средно до 70 % от живото тегло на своите родители (18 – 24 месеца). 
Бременността продължава средно 9 месеца, като след 7-мия месец животното трябва да се пресуши (това е т. нар. 
,,сухостоен период’’) с продължителност около 60 дни. 
След отелването трябва да се полагат специални грижи за новороденото теле, като една от тях е то да забозае 
коластра от майката най - късно до 1 час след раждането. 
В зависимост от направлението на използване, породите говеда се категоризират за: мляко, месо и комбиниран тип.  
За нашата страна все още водещо е млечното говедовъдство, като основна порода е Българското 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. 
 

    
Българско черно-шарено говедо 
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Джерсей - млякото е с интензивно жълт цвят, в резултат на високото съдържание на мастни вещества (5,5 до 6 и 
повече %), млечност 3200 – 3500 литра, с белтъчно съдържание 3,6 – 4%. 
 

 
Джерсей 

 
Породата е използвана за облагородително кръстосване при създаването на Родопското подобрено говедо. 
 
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 живо тегло до 500 кг, млечност от 3 до 4 хиляди литра годишно и масленост 3,7 %. 
Вследствие повсеместното разпространение на Черношарените говеда, се наблюдава тенденция към постоянно 
намаляване броя на животните у нас. 
 
Българско кафяво говедо - породата е създадена чрез възпроизводително и поглъщателно кръстосване на местните 
Сиви говеда с бици от породите - Сиво - кафяво алпийско от швейцарски и американски произход. През 1951 г. е 
призната за самостоятелна порода с направление за месо и мляко. 
 

  
Българско кафяво говедо 

 
Местно сиво говедо - със сив цвят на космената покривка, 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. 
 

   
Местно сиво говедо 
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2.3. Биволи 
 
Те са топло и водолюбиви животни. За разлика от говедата почти не боледуват от Туберкулоза, Бруцелоза, 
Пироплазмоза и др. По-късно зрели са - при женските животни половата зрялост настъпва около 10-тия месец, а 
при мъжките - около 15-тия. Годни за заплождане са при достигане на  стопанска зрялост - на 22-24-тия месец при 
биволиците, и на 30-36-тия месец при биците. 
 
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 %. 
 

   
Българска мура 

 
2.4. Овце 
 
Културните породи овце водят началото си от Муфлоните. Привързаността на човека към тях не е случайна. Те се 
отличават с добра аклиматизационна способност, къса бременност (5 месеца), често близнене, възможност за 
пасищно отглеждане и разнообразна продукция (агнета, мляко, месо, кожи, вълна и тор). Половата зрялост 
(първото размърляне) настъпва между 5-7 месечна възраст, а стопанската – на 1,5 години. Характерно за нашите 
местни породи овце е сезонното заплождане (от юли до октомври) и агнене (от декември до март).  
Една от основните наши породи овце е Плевенската черноглава овца. Тези животни, се характеризират с типична 
крушовидна форма на тялото, средна млечност 140-160 литра за 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. 

 
Плевенска черноглава овца 

 
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. 
 

 
Синтетична популяция българска млечна овца 
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Маришка овца - разпространена е главно по поречието на р. Марица. Това е типична дългоопашата полска овца за 
месо, мляко и вълна. В зависимост 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. 
През 1990 г. в Пловдив се създава ДОРМО - Дружество за отглеждане и развъждане на маришките овце. 
 

 
Бяла Маришка овца 

 
Вакла Маришка 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. 
 

 
Каракачанска овца 

 
Старопланински цигай 

 
Старопланински цигай - породата е създадена 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.  
 
Медено–червена шуменска овца – 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.  
 

 
Медено-червена шуменска овца 
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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. 
 

 
Тракийска тънкорунна овца 

 
Карнобатска тънкорунна овца 

 
Характерни болести за овцете са: Антракс, Копитен гнилец, Гангренозен мастит, Ентеротоксемия, Листериоза 
и др. За тяхното предотвратяване е необходимо да се прилагат и спазват стриктно съответните ветеринарно-медицински 
профилактични и лечебни програми. 
 
 
2.5. Кози 
 
Като домашни животни се отглеждат в целия свят. Биологически са много близки до овцете, добре оползотворяват 
планинските и полупланинските пасища, като използват и листников фураж за храна. 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. 
 

 
Българска бяла млечна 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 cm 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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Калоферска дългокосместа коза 

Единствената специализирана порода кози за месо е южноафриканската порода кози Боер. Породата кози Боер 
(Африкандер е другото име, под която е известна) има впечатляваща външност. Животните са едри, ръстовити, с дълго и 
много добре замускулено тяло. Живото тегло на възрастните женски животни е 80-100 кг, а на мъжките - 110-135 кг. 
(достига и до 150 кг.). Плодовитостта на тази порода кози за месо е: 200 ярета от 100 кози (отбити ярета - средно около 
160 на сто). Развъдият сезон е продължителен, което дава възможност размножителния процес на козите да се 
интензифицира и да се получат З раждания за 2 години. Полова зрялост мъжките животни достигат на около 6-7 месеца, 
а женските - на 10-12 месеца. Скорозрелостта на породата Боер се дължи изключително на високия интензитет на 
растеж. При раждане яретата тежат средно 3,4-3,7 кг, а среднодневният прираст до отбиването (на 60-70 дни) е 200-300 
грама. Отделни ярета достигат над 400 грама прираст на ден показват опитите при угояване. Месото изключително 
вкусно и диетично (многократно по-ниско съдържание на наситени мазнини и холестерол в сравнение с агнешкото и 
телешкото месо). Най-ценните трупчета за пазара се получават от млечните ярета и са с тегло от 4 до 12 кг. От 
животните на 5-6-месечна възраст се получават трупчета с тегло 15-20 кг, а от 12-18-месечните - около 25 кг. При другите 
породи кози трупчета с такова тегло се получават само от възрастни животни. Друго ценно качеттво на породата кози 
Боер е по-плътната и по-еластичната кожа от тази на другите породи кози, което представлява интерес за европейските 
модни къщи. Млякото на козите от породата Боер е със значително по-високо съдържание на мастни вещества от 
специализираните млечни породи. Макар че лактацията е по-къса и млечността на козите е по-ниска в сравнение с 
млечните породи, тя е напълно достатъчна за отглеждането на родените 2-3 ярета. Възможно е, известен процент от 
козите, едновременно да се използват с успех и за мляко и за месо. 

 

   
Кози от породата Боер 

 
 
2.6. Свине 
 
Увеличаването броя на свинете и нарастващото значение на свиневъдството за задоволяване нуждите на хората от 
качествено свинско месо се дължи главно на техните ценни биологични и стопански качества като: 
 Скорозрелост – при правилно хранене и оптимални условия на отглеждане, свинете от културните породи 
могат да достигнат жива маса 100 кг на възраст 5-6 месеца. На осем месеца женското прасе може да бъде заплодено, 
а на 12 месеца да даде първите си приплоди, което е свързано с тяхнaтa къса бременност – средно 114-116 дни. 
 Висока плодовитост – културните породи свине са многоплодни- в едно прасило се раждат от 9-12 
прасенца. 
 Всеядност – свинете използват за храна концентрирани, сочни и зелени фуражи, жълъди, семена, 
корени, треви, а така също и отпадъци от зеленчукови и овощни градини, от хранителната, месната, 
рибната и млечна промишленост.  
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 Кланичен рандеман – кланичната маса на угоените свине е средно 70-78%, в сравнение с тази на говедата – 
55-60%, и на овцете – 50-55%. 
Специални грижи трябва да се полагат за новородените прасенца – най-късно до един час след опрасването те трябва 
да забозаят коластра от майката – тя осигурява имунитет на прасенцето, стимулира терморегулацията и 
прочиства червата от мекониума (чревната кал). Помещенията трябва да бъдат топли и сухи, с t° при раждането 30°C, 
като в последствие постепенно се понижава до 20°C в периода на отбиването им. През първите 1- 2 дни след раждането 
се режат или изпилват кучешките зъби, за да не нараняват вимето на майката. Към 20-тия ден се инжектират с железни 
препарати профилактично срещу анемия. 
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. 
 

 
Българска бяла свиня – свиня-майка 

 
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. 

 
Дунавска бяла свиня 

 
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. 
 

 
Мангалица 
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2.7. Птици 
 
От тях стопанско значение имат: кокошките, пуйките, гъските и патиците.  
 
За световното и българското птицевъдство най- голямо значение за производството на яйца имат породите легхорн, и 
нейните хибриди ,,Хисекс бял’’ и ,, Декалб’’, както и Черната шуменска кокошка. 
 

 
Бял легхорн 

 
Задоволяването на пазара с пилешко месо става главно чрез пилета-бройлери. При кръстосването на петли от 
породата Бял корниш с кокошки от Бял плимутрок се получават хибриди като най-добра комбинация за бройлерно 
производство. Един такъв хибрид е 23H, при който за 49 до 56 дни бройлерите достигат 1,8-2,0 кг жива маса, при разход 
на фураж за 1 кг прираст 2,2-2,3кг. 
 

 
Бял корниш 

 

 
Бял плимутрок 

 
Кокошките за комбинирано ползване (месо и яйца) обикновено са подходящи за личните стопантва, за дворното 
птицевъдство, при което едни и същи птици се отглеждат за получаване на месо и яйца. Водещи породи са 
Родайланд и Нюхемпшир и техните хибриди. Кокошките и петлите са с по-висока жива маса (2,5 до 3,0 кг), къснозрели 
са и снасят по-малко яйца в сравнение с тези с яйценосно направление. 
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Родайланд 

 
Нюхемпшир 

 
,,Мускусна патица’’ - известна е още под името ,,няма патица’’, защото не издава звук, а само съска. Произхожда от 
Южна Америка, където се среща и сега в диво състояние. Тази порода се използва за кръстосване най-често с 
Пекинските патици и се получават т.нар. ,,мюлари’’, които лесно се угояват и от тях се получава уголемен черен дроб, 
използван като деликатес. 
 

 
Мускусна патица 

 
 
Щрауси – хората от почти всички високоразвити страни предпочитат да консумират по-здравословна храна и търсят 
алтернативни източници на месо, което да е с ниско съдържание на холестерол, мазнини и калории. Червеното 
щраусово месо се явява такава алтернатива. 
В Европа, в зависимост от климатичните условия се прилага най-често полуинтензивното отглеждане на щраусите. 
През летния период се прилага пасищно отглеждане с добавка от концентрирани фуражи. 
Правилният начин на отлгеждане и хранене през различния им възрастов период е гаранция за тяхното добро 
здравословно състояние и получаване на качествено месо и добър разплоден материал. 
 

Стадо от мъжки и женски щрауси Женски щрауси Новоизлюпени щраусчета 
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2.8. Зайци 
 
Ценните биологични и стопански качества на зайците, като кратка бременност 
(средно един месец), интензивен растеж в млада възраст, многоплодие, добра 
млечност, скорозрелост и добро оползотворяване на различните видове фуражи, 
са предпоставка за развитие на зайцевъдството в отделните фамилни ферми 
(семеен бизнес), но и на промишлена основа през последните години. 
У нас широко разпространение има една от най-старите породи за месо – 
Белгийският великан. 
 
 
От породите зайци за комбинирано ползване (т.е. за месо и кожи) водещо място 
заема ,,Чинчилата’’. Смята се, че тя притежава най-скъпата и красива кожа. 
Създадена е и наша порода зайци за месо и кожи – отродието ,, Веселина’’. 
 

 
Чинчила 

 
Веселина 

 
Бързото разпространение в Западна Европа на някои зоонози (заболявания общи за човека и животните), като ,,Луда 
крава’’ и ,,Шап’’ по говедата; ,,Син език’’ по овцете; ,,Птичи грип’’ по птиците и др., увеличиха търсенето на заешко 
месо на пазара като алтернативен източник на качествено и диетично месо (ниско съдържание на холестерол и 
мазнини). 
Съвременното зайцевъдство, поставено на промишлена основа, стана възможно след създаването в САЩ на породите 
Бял новозеландски и Калифорнийски заек. 
 

 
Бял Новозеландски заек 

 
Калифорнийски заек 

 
Тези породи са тясно специализирани за производството на месо. Най-скорозрели са и се използват за разплод на 
4,5-5 месечна възраст. 
В Германия, с цел задоволяване нуждите на пазара с младо заешко месо, е създаден хибрида ,, Цика’’, който за 
12 седмици достига живо тегло 3 кг. 

 
Цика 

 
За подобряване на националния генофонд у нас, през последните години се внасят зайци главно от породите Бял 
новозеландски и Калифорнийски заек, и хибридите ,,Цика’’ и ,,Бял бисер’’. 

Белгийски великан
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3. РАЗВЪДНИ ПРОГРАМИ 
Цел и направление 

 
В животновъдната практика основно се прилагат два метода на развъждане – чистопородно и кръстосване. 
А) Чистопородно развъждане – целта при него е да се запази породата в чист вид, като ценните и качества се предават трайно на 
потомството. При този метод се съешават мъжки и женски животни от една и съща порода.  
Основни структурни единици в рамките на породата са линиите и фамилиите, които имат специфична характеристика и общ 
произход. При линиите общия родител е бащата, а при фамилиите – майката. 
Б) Кръстосване – това е метод на развъждане, при който се подбират животни от различни породи, линии или видове. Прилага се 
главно при създаването на нови породи или подобряване качествата на дадена порода. В първия случай се говори за междупородно 
кръстосване, във втория за междулинейно, и в третия – за междувидова хибридизация. 
Различават се следните видове кръстосване: 
I. С цел породообразуване и подобряване на породите, което бива: 
1. Възпроизводително (заводско) кръстосване 
2. Поглъщателно (последователно) кръстосване 
3. Облагородително (впръскване на кръв) 
II. С цел получаване на стокови хибриди (хетерозис) 
Възпроизводителното кръстосване е метод за създаване на нова порода, която да съчетава ценните качества на изходните две 
или повече породи, придобивайки нови качества, в зависимост от нуждите на пазара. От своя страна това кръстосване бива 
просто – когато се използват две породи и сложно - при повече от две изходни породи. 
Поглъщателно кръстосване – това е метод за коренно преобразуване или за много бързо подобряване качествата на една порода 
чрез нейното последователно поглъщане от друга, по-високо продуктивна порода. Породата, с която се подобрява се нарича – 
подобрителка, а породата, която се подобрява – подобрявана. Поглъщателното кръстосване продължава най – често 5-6 
поколения, след което се преминава към вътрешно развъждане и формиране структурата на новата порода. 
Облагородително кръстосване – (впръскване на кръв) - при него се цели да се подобрят само отделни качества на дадена 
порода или да се отстрани неин недостатък, като се запазят нейния тип и характерните и ценни качества. Така например 
могат да се подобрят месодайните качества при говедата (с кръв от порода Херефорд или Шортхорн); да се увеличи 
млечността (с Джерсей или Черно-шареното говедо); да се повиши плодовитостта на овцете (с кръв от Романовската 
овца) и др. 
Промишлено кръстосване (хибридизация) - получените животни се наричат ,, хибриди’’ или ,,кръстоски’’, които имат с 20-25% 
по-голяма угоителна и растежна способност от изходните родители. Това сложно биологично явление се нарича ,,Хетерозис’’, 
което се проявява само в приплодите от първото поколение, в следващите поколения се разпада. Затова получените хибриди 
се използват само за получаване на стокова продукция, но не и за разплод или племенни цели. 
В нашата страна са създадени и признати следните хибриди: ,,Шумен’’; ,,Шумен -2’’ и ,,Плевен -1’’. 
 

  
Двупороден хибрид „Шумен” Хибрид „Шумен 2” 

  

  
Хибрид „Плевен 1” Синтетична линия свине Силистра 

 

Приплодите, получени в резултат на хибридизацията, се отличават с по-висока продуктивност и жизнеспособност, по-добре 
оползотворяват фуражите, което ги прави икономически по-ефективни. Промишленото кръстосване (хибридизацията) се 
използва с успех при производството на месо (хибридни бройлери, прасета, телета и агнета), яйца, мляко, вълна и други 
животински продукти. Върху възпроизводителните способности на животните влияе комплекс от фактори, най – 
съществени от които са храненето и заболяванията на половия апарат на мъжките и женски разплодни животни. 
Достатъчното по количество и качество пълноценно хранене (белтъчни вещества, минерални соли и витамини), е необходимо 
условие за нормална сперматогенеза (продукция на мъжки полови клетки – сперматозоиди) и овогенеза (женски полови 
клетки – яйцеклетки). Прилагането на профилактични и лечебни мероприятия срещу основните заболявания на половия апарат 
като: Вибриоза; Бруцелоза; Хламидиоза, и Трихомоноза, биха свели до минимум безплодието, абортите, както и раждането на 
мъртви или нежизнеспособни приплоди. 
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3.1. 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). 
 
3.2. 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 
изолираните 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 - имунопрофилактични мерки. 



 

 

 

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
 

Пловдив 4003, бул. Дунав 78, тел. 032/960360; факс: 032/960406 

e-mail: agri_college@mail.bg 
 

Русе 7000, бул. Цар Освободител 185, тел. 082/823931; 082/834341 

e-mail: agri_college_ruse@mail.bg 
 

Велико Търново 5000, ул. Никола Габровски 90, тел. 062/603938; 062/603937 

e-mail: agri_college_vt@mail.bg 
 

 

      

 

http://www.agricollege.com http://www.uard.bg 


