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Съгласно Закона за животновъдство (ЗЖ) 
и произтичащите от него нормативи актове 
ИАСРЖ осъществява следните функции:

 Контрол и координация на развъдната дейност;

 Управление на генетичните ресурси и 
репродуктивния процес

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1756 София  ул. Бистришко шосе № 26;  тел. 02/961-13-29, факс: 02/961-33-86; 
e-mail: sdkrdj@mb.bia-bg.com; web: www.iasrj.eu

ИАСРЖ е единственият в нашата страна изпълнителен орган на държавната власт 
в областта на животновъдството
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Иновации

ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – 2017 г.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Категория „Продукт” Категория „Уреди”
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА „МОЛА МИКС”

 100% натурален продукт за преживни 
животни:

 Увеличава добива на мляко до 15%
 Регулира храненето
 Регулира растежа
 Имуностимулатор

Повече на стр. 7

 Отчита наличието на кръв 
 Измерва електропроводи-
мост на млякото по време 
на доене

 При свързване със софту-
ерната про-
грама DeLpro 
информацията 
се записва в 
база данни и 
алармира за проблем

 Реагира при падане на доилния апарат 
от вимето

Повече на стр. 4

ЕЛЕКТРОНЕН МЛЕКОМЕР 
DELAVAL MM27BC

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МАШИННО ДОЕНЕ НА КОЗИ

Рубриката „Иновации в 
земеделието – 2017 г.” има 
7 категории и обхваща целия 
производствен цикъл – нови 
технологии, семена, торове, 
препарати, продукти, уреди и 
машини, съобразно изисква-
нията на растениевъдството 
и животновъдството.
В рубриката могат да участ-

ват всички – създатели и вно-
сители на иновации. Основно-
то изискване за участие е през 
настоящата година иновацията 
да се намира на земеделския 
пазар в България.

/ЗТ/

Благоприятното географ-
ско местоположение и при-
родо-климатичните условия 
на страната ни са обуслови-
ли формирането на овцевъд-
ството и козевъдството като 
традиционни подотрасли на 
българското животновъдство 
и важен фактор за разви-
тието на родната индустрия. 
България разполага с едни 
от най-богатите и сравни-
телно незамърсени почви и 
околна среда. Условията за 
отглеждане на овце и кози 
в планинските и полупланин-
ските райони на страната ни 
в голяма степен удовлетво-
ряват изискванията за еко-
логично животновъдно  про-
изводство.
В противовес на тези 

благоприятни природни пред-
поставки, за последните 30 
години броят на овцете у нас 
е намалял над 8 пъти - от 
10 978 000 през 1984 г. до 
1 332 000 през 2015 г. Подобна 
е картината и в козевъдство-

ръчното доене. По данни 
за 2015 г. у нас над 90% от 
тази категория животни се 
доят ръчно. Потребността от 
преминаване към машинно 
доене е продиктувана както 
от необходимостта за облек-
чаване на труда и грижата 
за здравето на доячите, така 
и от високите изисквания на 
пазара към качеството на 
млякото и млечните проду-
кти. Понастоящем предлага-
ната на пазара у нас доилна 
техника е на ценови нива, 
препятстващи масовото й 
внедряване в практиката. 
В търсенето на вариант 

за подпомагане решаване-
то на този проблем, научен 
колектив, включващ специа-
листи от Института по поч-
вознание, агротехнологии и 
защита на растенията  „Н. 
Пушкаров” (ИПАЗР) – София, 
Института по планинско жи-
вотновъдство и земеделие 
(ИПЖЗ) – Троян и Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, 
създаде експериментална 

доилна инсталация за кози, 
ИДК-24ПФ. Инсталацията е 
24-местна, едноредова, тип 
“Side-by-side”. Предназна-
чена е за групово доене в 
доилна зала. 
На базата на ИДК-24ПФ 

бе разработена технология 
за машинно доене на кози, 
внедрена в Експериментал-
ната козеферма на ИПЖЗ – 
гр. Троян. Технологията пре-
мина успешно 3-годишния 
тестов период и отзивите от 
внедряването й бяха изцяло 
положителни както в научен, 
така и в приложен аспект. 
Внедряването на технологи-
ята има положителен ефект 
върху производителността 
на труда, поведението и 
благосъстоянието на живот-
ните, условията на труд за 
обслужващия персонал и ус-
ловията за зооветеринарна 
обработка и контрол върху 
продуктивността и поведе-
нието на животните.
Проведените съпътства-

щи експериментални из-
следвания показаха, че тази 
технология може да послужи 
като изходна база за създа-
ване на аналогична разра-
ботка за машинно доене на 
овце.
Висока оценка на раз-

работката бе дадена и на 
международното изложе-
ние „AGRA’2015”, където 
тя бе удостоена със златен 
медал.

доц. д-р инж. 
Христо Събков, 

ИПАЗР„Н. Пушкаров”- 
София

то: след периода на 
частично възста-
новяване на пого-
ловието през 90-те 
години на миналия 
век, последва ряз-
ко намаляване броя 
на животните - от 
1 108 000 през 1999 г. 
на 277 000 през 
2015 г.
Преодоляване-

то на тези дестру-
ктивни тенденции 
и изход от тежкото 
състояние е въз-
можно чрез радикална про-
мяна на държавната полити-
ка, създаване на подходяща 
бизнес среда и внедряване 
на съвременни технико-тех-
нологични решения за меха-
низиране на основните про-
изводствени операции. 
Един от най-трудоемки-

те и непривлекателни тех-
нологични процеси при от-
глеждането на кози и овце 
от млечно направление е 
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„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

тел.0631/ 60361, 60357, тел.факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Производство, 
заготовка 

и търговия със семена
гр. Свищов, Западна индустриална зона, ул. ДЗС 1

тел.: 0888/973 207; 0888/855 034

Над 300 животновъди, производители и занаятчии се 
очаква да се включат в Шестия национален събор на 
овцевъдите в България край Петропавловския мана-

стир в Лясковец. В това чис-
ло влизат изложителите на 
животни, на земеделска тех-
ника, занаятчиите и участни-
ците във фермерския пазар. 
Събитието ще се проведе от 
12 до 14 май и е най-голямо-
то в бранша в България и на 
Балканския полуостров, без 
аналог в Европа.
Животните, които ще бъ-

дат докарани на поляните 
край светата обител, ще са 
не по-малко от 700. Тази годи-
на отново ще има изложение 
на овце и кози. Животните 
ще бъдат представени в спе-
циална шатра от 1100 кв. м. 

Продължава на стр. 4

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
НА БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ 
“ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ КОН”

БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ

НАРМОБ

АРБМПО

Интервю с Георги Йорданов, 
изп. директор на ИАСРЖ

Георги Тодоров Йорданов е роден на 
16 май 1966 г. През 1984 г. завършва 
средното си образование в СПТУ „Киро 
Конаров”, Горна Оряховица. 12 години 
по-късно завършва бакалавърска степен 
в Тракийския университет, а през 2006 г. 
– магистърска програма по коневъд-
ство, отново в Тракийския универси-
тет. От началото на 2017 г. е докто-

Продължава на стр. 8

 Асоциацията е лицензирана от Министер-
ството на земеделието и храните за осъщест-
вяване на развъдна дейност с коне от Източ-
нобългарската порода.
Основните цели на асоциацията: са да под-

помага националната политика  и дейността на 
своите членове в областта на развъждането и 

селекцията и да гарантира породната принадлежност и про-
изхода на контролираната от нея популация. 
От 2012 година асоциацията е пълноправен член на 

WBFSH, която осъществява връзката между развъдните ор-
ганизации на спортни коне  по света и интернационалната 
спортна федерация (FEI).

Продължава на стр. 4
Разговаряхме за пробле-

мите в българското живот-
новъдство с Васил Гайдаров, 
почетен председател на MK 
“Мирослав Арсенов” към БКК за 
БОК, на 9 април преди започва-
нето на киноложка изложба с 
ранг САСIB за всички породи и 
специализирана изложба за БОК 
„Мирослав Арсенов“, провела се 
на тревна площ около стадион 
„Локомотив” в София. Представяме неговото становище.
Българското овчарско куче (БОК) в близкото минало е 

било охранител и верен другар на овчарите. Тези кучета не 

Национална асоциация за развъжда-
не на млечни овце в България (НАРМОБ) 
е създадена през 2007 г. и е най-голямата 
развъдна организация в страната. При нас 
членуват над 700 фермери, предприятия и 

научни институти, които отглеждат над 120 000 овце под се-
лекционен контрол от породата „Синтетична порода българ-
ска млечна“ (СПБМ) и „Асаф”.
Целите на сдружението са: да представлява обединения 

интерес на своите членове пред държавните органи и ин-
ституции, както и пред международни и други сродни ор-

През 2016 и 2017 г. броят на фермите, с 
които работи Асоциацията за развъждане на 
българска млечна порода овце, нарасна почти 
двукратно в сравнение с 2015 г. АРБМПО от-
деля специално внимание на новите фермери 
с индивидуален преглед на техните овце и от-

бор на най-подходящите за участие в бъдещата селекционна 
работа в стадата им. Дейността е насочена към типизиране 
на новите стада от Синтетична порода българска млечна 
(СПБМ) според районите на отглеждане. За равнинните ра-
йони това са бели, с удължено тяло овце от типа в Института 
по животновъдни науки (ИЖН) Костинброд, а за полупланин-
ските овцете са по-къси, с червеникава окраска и преоблада-
ваща кръвност от аваси, но с тънки опашки. Кочове от двата 

Продължава на стр. 11

Продължава на стр. 9

Продължава на стр. 9
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Продължава от стр. 3
Изложението по традиция е 
акцент в програмата на съ-
бора и привлича фермери от 

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИ

„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

Тел.: 0887/699 156; тел./факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Списък на поливна техника
1. Поливно съоръжение тип CENTERSTAR 203/168EL 598, 

7 m Фрегатa (Кръгова фрегата) R598 m със следното обо-
рудване: Ел. двигател с редуктор (10 бр.); Електрически 
табла за захранване на ходовата част (10 бр.); Пистолет 
далекоструйник (1 бр.); Водомер (1 бр.); Коляно с кла-
пан за захранване на далекоструйника (1 бр.); Карданни 
предавки за всяка количка по 2 броя (20 бр.); Филтри 
(2 бр.); Кабел захранващ количките (10 бр.); Комплект 
разпръсквачи (10 бр.); Редуктор за колело (1 бр.); Пом-
па с табло за далекоструйника (1 бр.); Главно табло на 
фрегатата (1 бр.) Регулатор за движение (10 бр.). 

2. Поливно съоръжение тип RAINSTAR E41 110-550 m
3. Напоителна система Bauer м-л Rainstar E31 
№ 00Х434755

4. Водна помпа Bauer м-л Famos 80 №051018 
5. Помпен агрегат RM м-л MOP 204 с помпа Caprati МЕС  
с дв. IVECO-175 к.с.

6. Помпен агрегат RM м-л MOP204 с помпа Caprari МЕС  
с дв. IVECO-175 к.с.

7. Оборудване поливна с-ма RM-тръби Ф150/6 м (320 
броя), ф150/3 м (5 бр.)

8. Ел. помпен агрегат Бауер Q=180 куб.м/ч; Н=90 м; 
Р=75 kw

Забележка: Горните съоръжения са комплектовани 
със смукатели; маркучи; кривки с кранове; тръби (S-об-
разни,  V-образни) и др.

Фирма DeLaval съз-
даде ново поколение 
млекомер, който може 
да отчита наличието 
на кръв и да измерва 
електропроводимост 
на млякото по вре-
ме на самото доене. 
Така всяка една крава 
може да бъде следена 
индивидуално за тези 
показатели. Наличието 
на кръв и отчетената 
ниска електропрово-
димост са ранни симп-
томи за развитието на 
маститни патогени във 
вимето на кравата. 
Млекомерът MM27BC 
отчита отклонения от 
нормите при тези по-
казатели и сигнали-
зира за тях в реално 
време, така че доячът 
да бъде известен не-

забавно за проблема. 
Когато млекомерът 
MM27BC е свързан със 
софтуерната програма 
DeLpro, информацията 
се записва в база дан-
ни, като се извежда 
аларма за наличието 
на проблем за точно 
определената крава, 
идентифицирана чрез 
чип и система за иден-
тификация, която кому-
никира със софтуерна-

та програма DelPro.
М л е к о м е р ъ т 

MM27BC също така 
реагира при падане 
на доилния апарат от 
вимето и попадане на 
въздух в чорапчетата 
при доене. Осигуря-
ва бърз мониторинг 
на процеса на доене 
и по-добър контрол 
върху здравето на 
кравите. Дава точни 
и прецизни данни за 
млеконадоя, качество-
то на млякото и про-
блемите при процеса 
на доене.
Електроният млеко-

мер DeLaval MM27BC и 
софтуерът за управле-
ние на стадо DelPro са 
отличени за иновация 
от АГРА 2017.

ЗТ

Източнобъл-
гарският кон е 
отечествена по-
лукръвна ездова 
порода, призна-
та с постановле-
ние № 631/12.06. 
1951, по доклад 
№ 250/10.02.1951 
на министъра 
на земеделие-
то. Представителите на породата притежават 
много добър генетичен потенциал за класиче-
ските дисциплини на  конния спорт, любител-
ска и туристическа езда. 
Земеделските производители, които при-

тежават регистрирани в Асоциацията източ-
нобългарски коне, могат да кандидатстват за 
получаване на  държавни помощи по Програ-
мата за развитие на селските райони, мярка 10 
„Агроекология и климат“, направление (6) 
„Опазване на застрашени от изчезване мест-
ни породи. 

По материали на АИК

цялата страна, които показ-
ват животни от своите сто-
панства, обменят опит и до-
бри практики. Тази година в 

рамките на събора ще 
се проведе и Нацио-
нално изложение по 
млечно козевъдство.
Събитието пред-

ставя наследството 
и перспективите в 
овцевъдството. Тра-
диционно, в програ-
мата на Националния 
събор на овцевъдите, 
са включени изложения, 
състезания и демонстрации, 
народни борби, кулинарни 
шоута, нестинарски игри. На 
Събора по традиция се пред-
ставят и други видове живот-
ни, свързани с този поминък. 
В рамките на събитието ще 
има и изложба на кучетата, 
коне и  всякакви екзотични 
чифтокопитни животни.
Производителите ще 

имат възможност да пока-
жат и свои месни и млечни 
продукти. Организаторите са 
предвидили специализирано 
изложение и зони за директ-
но представяне на продукци-
ята. Това е и мястото, където 
потребителите ще имат въз-
можност директно да оценят 
продукцията на изложители-
те в конкурсите за най-до-
бро сирене и кашкавал.
Тази година, освен всич-

ки раздели във фолклорния 
конкурс, е добавен и един 
нов – „Гергьовско надигра-
ване”, състезание за не-

професионални фолклорни 
клубове. В програмата при-
състват и традиционните де-
монстрации и състезания по 
доене, стрижба и обезкостя-
ване, както и народните бор-
би и кулинарните инициати-
ви. В рамките на събора ще 
се проведе и традиционният 
Национален фолклорен кон-
курс „Заблеяло ми агънце“. 
Децата пък ще имат възмож-
ност да се включат в кон-
курса за детска рисунка на 
тема овцевъдство и „Свети 
Георги”, под надслов „На-
рисувай!“. Отново ще бъде 
отделен кът, в който ще се 
представят музейни експо-
зиции. Тази година посети-
телите ще имат възможност 
да разгледат изложбата на 
фотографа Асен Великов. 
Той представя запечатани 
от него моменти от най-го-
лемите фолклорни събития в 
България.
Очакваме ви на Събора!

ЗТ

ЕЛЕКТРОНЕН МЛЕКОМЕР 
DELAVAL MM27BC

ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ 
КОН

Продължава от стр. 3
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________

Адрес_______________________________________________

Съдържание на обявата:______________________________

____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, 
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

МАЛКИ ОБЯВИ
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за ге-
нератори и стартери, за всякакъв вид земеделска техни-
ка (европейски и японски), употребявани, рециклирани и 
нови. Директен внос, перфектни цени! Тел.: 044/662 944; 
0888/857 676.

• Продавам пръскачка Тарал – 600 л. Валяци – хидравлика. 
Тел.: 0885/744 034.

• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултан-
та! Превантивността спестява пари и неприятности. 
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово 
право. Тел.: 0899/771 315.

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
                   20 лв. за 12 мес.
     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................

Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОН

0889 23 10 12, ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА  ЦЕНИ В ЛВ., БЕЗ ДДС

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест-
на дейност. Тел.: 0884/452 818.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

ТРАКТОРИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800
John Deere 6920S 155 2006 5403
John Deere 6620 130 2006 3360
John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 7215R 215 2011   800
John Deere 8260R 260 2013 1400
John Deere 8360R 360 2011 3256

John Deere 5090G   90 2012 1872
Case MX 310 310 2009 8000
New Holland T6070 140 2008 4273

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998

МЕГАТРОН - 0888/686 419

ТИП МАШИНА МАШИНА ГОДИНА МОТОЧАСОВЕ МОЩНОСТ
ДВИГАТЕЛ/ 
ХЕДЕР

ЦЕНА

ТРАКТОР ARION 610 2011 2840 125 к.с 6-цил  76 000 лв.

ТРАКТОР AXION 820 2008 3100 230 к.с 6-цил  90 000 лв.

ТРАКТОР AXION 830 2014 1300 218 к.с 6-цил 173 000 лв.

ТРАКТОР AXION 850 2012 1400 260 к.с 6-цил 158 420 лв.

КОМБАЙН TUCANO 440 демо 2016 160/ 80 286 к.с не 340 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 450 2013 760/480 299 к.с V6,60 хедер 277 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 450 2016 100/60 299 к.с V6,80 хедер 403 000 лв.

КОМБАЙН TUCANO 470 2011 1700/1100 329 к.с V7,50 хедер 215 000 лв.

КОМБАЙН LEXION 570 2007 1860/1460 427 к.с V7,50 хедер 232 750 лв.

КОМБАЙН LEXION 650 2012 1900/1360 359 к.с C7,50 хедер 274 000 лв.

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”
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Животновъдство

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
Продължава от стр. 3
рант в докторска програма 
на Аграрен университет – 
Пловдив, катедра „Живот-
новъдни науки”, шифър „Раз-
въждане на селскостопански 
животни, биология и биотех-
ника на развъждането”.
Трудовият си стаж започ-

ва през 1987 г. в КЗ „Хан Аспа-
рух”. Работи последователно 
като жокей, треньор, 5 го-
дини по-късно става замест-
ник-директор, а от 1996 г. 
- главен специалист в КЗ 
„Хан Аспарух”. През 1998 г. 
е експерт в НССРЖ. 2 годи-
ни по-късно става началник 
отдел в Изпълнителната 
агенция по селекция и репро-
дукция в животновъдство-
то (ИАСРЖ), а от 2009 г. 
е изпълнителен директор на 
Националната асоциация по 
коневъдство. От 8 ноември 
2016 г. е председател на 
Националния съюз на зооин-
женерите в България. През 
2017 г. става изпълнителен 
директор на ИАСРЖ.

- Г-н Йорданов, какво е 
състоянието на животно-
въдството в България днес?

- Природо-географските 
условия на България пред-
разполагат за добро живот-
новъдство и производство 
на качествени месо и мляко. 
Още един гарант за това е 
голямото разнообразие на 
породите. В овцевъдството 
породите са създадени в по-
лубалканските ширини, те са 
предназначени за високоп-
ланинско животновъдство. 
Има и породи за равнините. 
Това е гаранция за качест-
вено производство на живо-
тинска продукция.
Важна е ролята на раз-

въдните организации в от-
расъла, които консултират 
членовете си да намерят 
най-добрите технологии и 
породи за конкретния реги-
он. Ако изкуствено налага-
ме неподходящи породи за 
даден район, ще се получат 
икономически загуби. Затова 
е важно секторът на непра-
вителствените организации 
да бъде активен и полезен 
на фермерите.
Животновъдството е един 

от традиционните и най-ва-
жни отрасли в икономиката 
на нашата страна. Бълга-
рия по принцип е аграрна 
държава. През последните 
години темповете на разви-

тие на животновъдството са 
ясно очертани от начините 
на развитието му, от увели-
чаване броя на животните, 
качеството на селекционна-
та работа и връзките на бъл-
гарските развъдни, браншо-
ви и търговски организации 
с европейските. 
Нараства броят на жи-

вотни под селекционен кон-
трол като един от основните 
фактори, който води до ге-
нетично усъвършенстване на 
породите, а това е гаранция 
за по-висока продукция. Ще 
представя няколко цифри, 
с които работят в момента 
развъдните организации. За 
2017 година броят на контро-
лираните животни е около 
125 000 в говедовъдството, 
360 000 в овцевъдството, 
22 000 в козевъдството, 43 000 
в свиневъдството, 10 000 в 
коневъдството и близо око-
ло милион в птицевъдство-
то. През последните години 
животните под селекционен 
контрол, сравнени с общия 
брой животни на територията 
на България, непрекъснато 
се увеличават. През послед-
ните години се наблюдава 
значително нарастване на 
бройките не само в сектор 
овцевъдство и говедовъд-
ство, но и в свиневъдството 
и в коневъдството. Месодай-
ното говедовъдство бележи 
един много висок темп на 
развитие през последните 
3-4 години – от 2-3 000 кон-
тролирани животни преди 
5-6 години, в момента месо-
дайните крави наближават 
близо 15 000 броя. Най-го-
лямо разнообразие по отно-
шение на породи се наблю-
дава в овцевъдството. Там 
има близо 30 породи овце, с 
които България работи. Това 
е голямо генетично разноо-
бразие, с което не всяка ев-
ропейска държава може да 
се похвали. За този генети-
чен ресурс трябва да се гри-
жим, да работим с него, да 
го опазваме и съхраняваме.
За това бързо развитие 

на животновъдството неи-
моверно влияние оказаха 
Програмата за развитие на 
селските райони и различ-
ните схеми за допълнително 
подпомагане на фермери-
те, които са един финансов 
инструмент за развитието 
на сектора. Те доведоха до 
устойчивост в отрасъла и 

засилена конкурентноспо-
собност. 
Перспективите за разви-

тие на животните в България, 
смятам, че са в положител-
ния сектор, защото нашите 
природо-климатични условия 
позволяват да се развива 
едно добро животновъдство. 
Традициите в сектора са ста-
билни. Не на последно мяс-
то, значение има и пазарът. 
Винаги има проблеми с ре-
ализацията на животинска-
та продукция, но погледнато 
през призмата на световната 
необходимост, винаги има 
нужда от хранителни проду-
кти. И тя се засилва, особено 
в областта на месото. Мно-
го от българските произво-
дители се ориентираха към 
месопроизводство, защото 
имат проблеми с реализация 
на млякото в Европа, която 
е задоволена откъм сурово 
мляко. Втората причина за 
бума на развитие на месо-
дайното говедовъдство е, че 
технологията на отглеждане 
и хранене е малко по-лесна 
и по-достъпна от тази при 
млечните породи.

- Как се осъществява се-
лекцията?

- Относно селекцията, 
вече близо 20 години селек-
ционният процес се развива 
от развъдните организации, 
които в България са 50 на 
брой за всички видове сел-
скостопански животни. Из-
пълнителната агенция осъ-
ществява професионалния 
контрол върху развъдния 
процес, който организации-
те извършват. По този начин 
ние контролираме развитие-
то на отделните популации 
и породи животни. Една от 
задачите на Изпълнителна-
та агенция е да се грижи за 
съхраняване и опазване на 
генетичния материал в Бъл-
гария. За тази цел в струк-
турата � има изградена На-
ционална генетична банка 
за съхранение на сперма 
от различни видове мъжки 
разплодници. Засега имаме 
от биволски и говежди бици, 
кочове и жребци. 
ДНК лабораторията, коя-

то направихме по швейцар-
ски проект, е част от голе-
мия процес, който показва 
произхода на животните. 
Това е много важно за раз-
витието на една успешна 
селекция. 4-5 години ще са 

необходими, за да можем да 
идентифицираме породите у 
нас.  Доказването на про-
изхода няма да е толкова 
трудно.
В България вече има жи-

вотни както от говедовъдния, 
така и от овцевъдния сек-
тор, които са равностойни 
на най-добрите европейски 
породи. В говедовъдството 
се използва замразен семе-
нен материал от най-добри-
те разплодници на Европа 
и света. В овцевъдството се 
използват най-добрите внос-
ни кочове от съответните 
породи – Лакон и др. Тази 
година се извърши внос на 
семенен материал от по-
родата Ил дьо Франс - от 
най-добрите френски кочо-
ве. Това е постижение, по-
ложителна стъпка за българ-
ското животновъдство. 
От няколко години в Бъл-

гария се развива направле-
нието месодайно козевъд-
ство с породата Боер. Засега 
има едно стадо в България, 
но това е основа за разви-
тие и на този подсектор в 
животновъдството. Голяма 
част от козите се отглеж-
дат в затворени помеще-
ния. Продуктите от козите 
са едни от най-качествени-
те  в животновъдството и 
в последните години са все 
по-търсени. Българска бяла 
млечна коза е най-разпрос-
транена порода в страната.
България винаги е била 

аграрна държава. Животно-
въдството е заемало осно-
вен дял от нашата икономи-
ка. Възраждането му през 
последните 6-7 години е оче-
видно, има значително раз-
витие на животновъдството. 
Има и много проблеми. Един 
от тях е липсата на квали-
фицираната работна ръка. 
С общи усилия от страна 
на държавата, на неправи-
телствените организации, 
на бизнеса и науката ще се 
развие устойчив отрасъл, 
както и ще се повиши кон-
курентноспособността му. 
След като имаме добра ге-
нетика, следва да се погри-
жим за добрата технология 
на отглеждане и  на хранене 
като елементи за конкурен-
тоспособността.

- Каква е степента на 
механизация в отрасъла?

- За да има развито про-
мишлено земеделие, трябва 
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Животновъдство

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ 
НА БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ
Продължава от стр. 3

да има механизация. При-
ветствам фирмите, които 
внасят механизация за жи-
вотновъдството. Те са про-
водникът на новото в сек-
тора. Използват се машини 
за хранене на животните, 
доилни инсталации и др. В 
България навлиза машинно-
то доене, включително и при 
овцете. Преди 1989 г. започ-
наха да се използват доил-
ните зали в овцевъдството. 
След 1989 г. не му се обърна 
много внимание. След близо 
30 години, отново се възраж-
да механизацията в овцевъд-
ството. В XXI век не може 
без нови технологии.

- Достатъчни ли са за-
етите специалисти в отдел-

ните подотрасли?
- По отношение на ка-

дрите на първо ниво липс-
ват не само изпълнители в 
производствения процес, но 
и ръководители. Остра нуж-
да от специалисти има по 
цялата верига – технолози, 
зооинженери, ветеринар-
ни лекари. Университетите 
произвеждат специалисти, 
но хората, които пряко са 
включени в производствения 
процес, са доста малко. Не 
е тайна, че младите колеги, 
които завършват, си нами-
рат работа във ветеринарни 
кабинети, в дистрибуторски 
фирми. Животновъдството е 
тежък сектор. Нямам точни 
данни колко млади хора са 

ангажирани в него, но лип-
сата и нуждата са очевидни 
и се усещат. Има и средни, 
и висши училища, които под-
готвят кадри, но в практи-
ката няма достатъчно хора. 
Необходима е дългосрочна 
политика, за да бъде по-ат-
рактивна работата в селско-
то стопанство.

- Свързани ли са двата 
отрасъла растениевъдство 
и животновъдство?

- Връзката между расте-
ниевъдство и животновъд-
ство е неразривна. Много 
от фуражните култури се 
отглеждат за хранене на 
животните, включително за 
козевъдството и коневъд-
ството. Не може да се раз-

чита само на пасища, през 
зимата животните се хранят 
с концентриран фураж. Той 
се произвежда от растени-
евъдството. Земеделието се 
състои от двата сектора – 
растениевъдство и животно-
въдство.

- Агенцията ще подкре-
пи ли инициативите на ов-
цевъдите  през месец май?

- Изпълнителната аген-
ция по селекция и репро-
дукция в животновъдството 
винаги е подкрепяла такива 
инициативи. Ще подкрепим 
Шестия национален събор 
на овцевъдите в България, 
който вече е традиция. Ще 
присъстваме там.
доц. д-р инж. Милка Бобева

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ

типа се развъждат в осем ферми, 
членове на Асоциацията. Ферме-
рите получават предписание за 
най-подходящите кочове за тех-
ните стада. Те дават предвари-
телна заявка за брой и възраст 
на необходимите разплодници, а 
Асоциацията осигурява лицензи-
ран транспорт до фермите. 
През 2017 г. в Асоциацията за 

развъждане на българска млечна 
порода овце членуват 135 ферми 
с около 18 000 овце. През послед-
ните три години при всички овце 
се извършва месечна контрола 
на млечността. Максималната 
млечност за 120 дни през 2015 г. 
е 298 л, а за 2016 г. - 288 л. Целта 
е да произвеждаме и предлага-
ме кочлета с добър екстериор и 
млечност на майките над 200 л за 
120 дена доен период. 
Основните показатели, които 

се стремим да постигнем с фер-
мерите в техните стада, са: да 
удължим дойния период над 150 
дни при 60 дни бозаен период; 
дневната млечност да намалява 
плавно през дойния период, като 
се обръща особено внимание на 
овцете, които в края на дойния 
период запазват млечността на 
относително високо ниво; при 
майките-кочопроизводни стре-
межът е маслеността да е от-
носително ниска, а протеинът 
– относително по-висок; про-
дължителността на използване 
на овцете също допринася за 
повишаване интензивността на 
селекция, като се стремим да я 
съчетаваме със селекцията по 
продуктивност. 

В селекционен план през по-
следните години в Асоциацията 
са създадени реални условия за 
производство и разпространение 
на ценен генетичен материал. На-
раства доверието на фермерите 
към нея. Много от тях се дове-
ряват напълно на експертите при 
избор на кочове, без да посе-
щават кочопроизводните стопан-
ства. 
Ежегодно нараства интересът 

към изкуственото осеменяване. 
Предстои провеждането на обу-
чение на две групи предимно 
млади фермери как да получават, 
преценяват, разреждат и използ-
ват  свежа или охладена семенна 
течност за осеменяване в техните 
овцеферми. 
Увеличаването на средната 

млечност в стадата провокира 
все по-широкото използване на 
машинно доене. С това се съз-
дават и реални предпоставки за 
повишаване качеството на суро-
вото мляко. Повишава се и коли-
чеството на надоеното мляко. 
През последната година на-

трупахме и реален опит в прера-
ботката на млякото във фермите. 
Производството на специфични 
сирена е също едно от новите на-
правления в развитието на фер-
мите, членове на Асоциацията.  
Асоциацията за развъжда-

не на българска млечна порода 
овце увеличава броя на контро-
лираните стада. Готови сме да 
споделим нашия опит с всички 
заинтересовани фермери и спе-
циалисти в областта на млечно-
то овцевъдство.

доц. д-р Георги Димов

са пазили само овцете, а и семействата, които са 
живели със стадата, дори са охранявали малките 
деца. Били са неразделна част от работния ден на 
тогавашните животновъди. Овчарите са избирали 
най-едрите и най-смелите кучета за водачи - раз-
читали са на тяхната защита срещу вълци и мечки. 
С течението на годините породата се е развила. 
Днес тези кучета са разпространени и като домаш-
ни любимци, и като пазачи на домове, строителни 
и фирмени обекти, но това не е естествената им 
среда. Голям проблем се оказва спадът на българ-
ското животновъдство, така започва да намалява и 
популацията в повечето развъдници. Преди се от-
глеждаха много кози, овце, крави, сега тези живот-
ни са сведени до минимум. Това, което най-много 
ме притеснява е, че така се засяга и развитието 
на българското овчарско куче. Ако няма овцевъди 
и хора, които се занимават със животновъдство, 
тези кучета ще станат излишни. Те си изпълняват 
задачите, но не в Балкана с животните. Затова като 
развъдчици се стремим да ги връщаме в малко ос-
таналите стада, в естествената им среда.
Женските кучета от породата имат около 65 сан-

тиметра височина при холката, а мъжките - 70-72 
сантиметра средна граница на височината. Българ-
ското овчарско куче е с много рошава опашка, бяло 
на тъмни петна или тъмно на бели петна, има и 
едноцветни кучета. Породата се отличава със здра-
ва костна система, големи здрави зъби, мощни и 
успоредни крайници с права горна линия. Тялото 
е добре замускулено, с мощен и къс врат с про-
порционална глава, прилепнали уши от страни на 
теменната част на нивото на очната линия. Очите 
са малки, тъмнокафяви, бадемовидни. Българското 
овчарско куче се отличава с горда осанка и завла-
дяващо излъчване. Въпреки внушителния си ръст, то 
има леки и свободни движения и може да следва 
стадата по всякакви терени. Кучетата от тази поро-
да имат уравновесен характер, но са агресивни към 
натрапници и са готови без колебания да ги отблъс-
нат. Българското овчарско куче е еднотипно с кара-
качанското, но овчарското е по-голямо и по-силно.

БЪЛГАРСКО 
ОВЧАРСКО КУЧЕ

Продължава на стр. 11

Продължава от стр. 3
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Животновъдство

Сдружението „Български киноложки 
клуб за българско овчарско куче” (БКК 
за БОК) е към Министерството на зе-
меделието и храните. Членовете ни са 
достa, с тях се занимава отделен екип. 
В клуба в София сме около 10-12 души. 
В цяла България има още 20 клуба, в 
тях има различен брой членове – по 7, 
15, 22.
Вече 11-та поредна година в памет 

на нашия приятел и колега Мирослав 
Арсенов правим киноложка изложба 
на овчарски кучета. Той беше предсе-
дател на клуба ни. Организацията ни се 
казваше„Сердика”, сега е „Мирослав 
Арсенов” в негова памет. Всяка година 
правим открит републикански шампио-
нат за българско овчарско куче. Вече 
включваме и всички останали породи. 
Всяка година тази изложба се прави 
на различни места. Последните 2 годи-
ни беше в квартал „Враждебна”. Тази 
година трябваше да сме в Борисова-
та градина, но не ни разрешиха. Пре-
доставиха ни площ на стадион „Локо-
мотив”. 
Наградният ни фонд е финансиран 

от спонсори. Купите и медалите се да-
ват в призове – „Бест ветерани”, „Бест 
подрастващи”, „Бест млади”, „Бест 
бебе” и др. Всички кучета, които участ-
ват в даден клас, получават купи и ме-
дали. Например, кученцето, което е на 
първо място в клас „Бебе” от порода-
та българско овчарско куче, получава 
купа. Накрая всички бебета от всички 
породи се събират в общия ринг и се 
избира най-хубавото бебе, което по-
лучава приз „Бебе”. Голямата купа се 
дава на шампион на породата. Той се 

БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ

ганизации в страната и чуж-
бина; да отстоява интересите 
на членовете си, свързани 
с развиване на селекцията 
и репродукцията в област-
та на животновъдството и 
да разработва програми за 
развитие на дейността на 
членовете си; повишаване на 
генетичния потенциал на ов-
цете от породите синтетична 
популация българска млечна 
и АСАФ; гарантиране пород-
ната чистота на овцете от 
породите СПБМ и АСАФ; да 
популяризира  постиженията 
и възможностите на овцете 
от породите  СПБМ и АСАФ; 
да работи за разрастване 
на  млечното овцевъдство и  
подобряване качеството на 
продукцията, защита и кон-
трол на произхода и автен-

тичността на породите. 
Средствата, които из-

ползва са: осъществяване на 
сътрудничество с държавни-
те органи, общините, крупни-
те инвеститори в областта на 
животновъдството и непра-
вителствените организации; 
стимулиране на конструк-
тивен диалог с българските 
държавни институции, които 
имат отношение към форми-
ране на законова уредба и 
стратегия за развитието на 
животновъдството и управле-
ние на генетичните ресурси; 
популяризиране дейността 
на сдружението и резултати-
те от нея.
НАРМОБ участва в про-

екти „Европейско овче месо 
и сирене” и „Разнообразие 
от вкусове”, като промотира 
хранителни продукти от овче 

мляко и месо. За целта пред-
ставители на НАРМОБ – екс-
перти и членове посещават и 
показват такива продукти на 
специализирани изложения в 
Гърция, Казахстан, Германия, 
ОАЕ – Дубай и Абу Даби.
По покана на асоциация-

та на породата „АСАФ” в Ис-
пания, НАРМОБ ежегодно ор-
ганизира пътуване до там и 
създава контакти между бъл-
гарски и испански фермери.
От  2010 г. до момента, 

екип на сдружението, раз-
работва и прилага  Про-
грама за предоставяне на 
мъжки разплодни животни 
на своите членове с цел 
подобряване на фенотипа 
и контролираните признаци 
- млечност и плодовитост. 
За целта ежегодно закупува 
мъжки разплодни животни 

от кочопроизводни ферми, 
като животните се раздават 
безвъзмездно на фермерите, 
членове на сдружението. По 
този начин повишаваме гене-
тичния потенциал на живот-
ните като увеличаваме тях-
ната продуктивност. За шест 
години са раздадени  над 
3000 чистопородни разплод-
ници.
През 2016 г. в НАРМОБ 

са създадени  22 сдруже-
ния – групи производители 
на мляко от равноправ-
ни съдружници – фермери 
членове на НАРМОБ, които 
бяха признати от МЗХ.
В развъдната асоциация 

работят 36 зооинженери и 10 
сътрудници на територията 
на цялата страна. 

По материали 
на НАРМОБ

Продължава от стр. 9

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ 
НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Продължава от стр. 3

излъчва от всички породи от всички 
класове. Избира се най-хубавото куче 
като екстериор, външен вид, рингово 
поведение.
Аз съм председател на Сдружение-

то от 11 години, а с породата се зани-
мавам от 1990 година. От 2000 година 
се занимавам с развитието и полуля-
ризирането на българското овчарско 
куче. Към организацията ни има инте-
рес, имаме нови членове. Държим на 
устава си, който трябва да се спазва. 
Ако не се изпълнява – автоматично чо-
векът напуска организацията. Клубът 
ни е разпространен в цяла България – 
Монтана, София, Разлог, Плевен, Пло-
вдив, Лом и други градове. Точна брой-
ка на членовете не мога да кажа със 
сигурност, но сме около 250-350 души 
грубо казано. В клуба може да се запи-
ше и човек без куче от тази порода. А 
ако кучето е купено от някой от развъ-
дниците на организацията, то има уста-
новен произход. Когато животното е с 
неустановен произход, от собственика 
се изисква да намери произхода му, за 

да се знае дали е чистопородно и от-
къде произлиза. След това му се прави 
родословие към организацията, за да 
може евентуално, ако е красив пред-
ставител на породата, независимо от 
мъжки или женски пол, да се използ-
ва за разплод. Минава се селекционен 
преглед, нужно е да има рождена дата, 
място на купуване и минимум 2 пояса 
– да се знае кои са майката, бащата, 
бабите и дядовците.
Целта на сдружението ни е да за-

щитим породата в България, да събе-
рем повече любители на овчарските 
кучета, за да се върви напред. Порода 
се прави с много качествени кучета, 
генетични линии и немалко усилия. 
Такава е целта на клубовете – да се 
постигне голяма съвкупност от кучета 
и да се работи с тях, за да стават все 
по-добри. Стараем се всяко едно кучи-
ло да е по-добро от предишното, а това 
е много голям плюс за породата.
В България имаме около 10 излож-

би на година, основно са пролет и 
есен. Вече 10 години организираме  и 
на българското море, правим и кино-
ложки семинар. Около 10 дни сме на 
морето, правим 4 или 5 изложби, както 
и европейско първенство. Миналата го-
дина имаше световно.
Най-благоприятните сезони за ов-

чарското куче са пролетта и есента, 
предимно тогава организираме из-
ложби. Лятото заради високите темпе-
ратури на кучето не му е комфортно, 
затова избягваме тези месеци. Излож-
бата около стадион „Локомотив” ни е 
четвъртата за годината. Скоро ни пред-
стои една изложба в Молдова.

Доника Асенова
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АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКA 
МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.
От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 

млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 
Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-

въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

ÒÅÕÍÎÑÈÌ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@mbox.contact.bg

www.bigdutchman.com

0889 65 35 45, Аврам Петков 
председател на БРКС 

и БКК за БОК 

0888 358 657, Васил Гайдаров 
почeтен председател на клуб 
„Мирослав Арсенов“ София 

brks@mail.bg

brksbg.org

www.bkk-za-bok.com

БЪЛГАРСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЗА БЪЛГАРСКО 

ОВЧАРСКО КУЧЕ

Фирмата е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България. От 
самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компю-
търни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и ин-
формационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски 
фирми и извършва комплексно обслужване.

 Доставка на компютърна, комуникационна и 
друга електронна техника

 Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

 Системна настройка на сървъри и друго мрежово 
оборудване

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и 

компютри
 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на 
компютърна и електронна техника

 Teхническо, хардуерно и системно поддържане 
на компютърни системи и мрежи

 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.

www: nolis-bg.com
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