
ПОСТИЖЕНИЯТА В СЕЛЕКЦИЯТА Е ВЪПРОС № 1
ПРИ    ЕТ " КАТЛЕ- ПЕЙЧО ПЕНЕВ", С. БОЗВЕЛИЙСКО, ОБЛ. ВАРНА

Пейчо  Пенев е  добре  известен  у  нас,  както  на  научните  среди  в 
говедовъдството,  така и  на  широката  практика.  Роден е  в   с.  Бозвелийско   област 
Варна  в  семейство  на  земеделци . През  1962 г. завършва  техникум  по  селско 
стопанство , от  1965  година е бригадир ,  а  по-късно   ръководител  в  кравефермата 
на  комплексната  бригада  в  с. Бозвелийско. Пейчо  Пенев  участва  активно  в 
развъдноподобрителната  дейност  в  говедовъдството  и  допринася  за  създаването  и 
усъвършенстването  на   породата   Българско  черношарено  говедо.  Съавтор  е  на 
Българско черношарено говедо – порода официално призната през 1990 година . 

Породообразувателният процес   във фермата стартира през 1973 г.  ,  когато 
започва  поглъщателно  кръстосване  на     породата  Българско червено  говедо  с 
холщайн-фризийски   бици  от   световноивестните   генеалогични   линии   Wisconsin 
Admiral  Burke,  Reflection  Soevereign, Osborndale  Ivanhoe  ,  Seling Rockman. Първите 
черношарени  разплодници  , с които се работи във фермата  с  550 крави , са    Фокус  
4001110,  Принц  5001167,  Глобус  5001192, Лукс  5001199 , Вит  5001240 , Кит 
5001220, Галин  5001193, Премиер  5001234 ,  Ехо  5001235.  През  1994  г.    Пейчо  
Пенев  регистрира  фирма  ЕТ “ Катле- П. Пенев “ – с.Бозвелийско  с  основна  дейност 
производство   на   мляко  ,   животни   ,   търговия   и   др.   Целта   е   разширено 
възприозводство  на  кравето  стадо  ,   производство  на  разплоден  материал и 
продажба ,  производство  на  мъжки  телета  за  бици  и  производство  на  мляко.  От 
40  крави   през  1994  г.  сега  в основно стадо се отглеждат  240 крави от  породата 
Българско черношарено говедо. 

Пейчо Пенев е  допринесъл значително за  бикопроизводството на черношарени 
бици  в национален мащаб .  През  1986 г.   стадото  във  ферма  Бозвелийско  е 
определено  за  производство  на  бици .  Използва  се  предимно  вносна  семенна 
течност  от  бици  с  висок  генетичен  потенциал  за  млечна  продуктивност.  За 
усъвършенствне  на  стадото  са  използвани  биците  Веемат  5003069 ,  Кори  5003208 
,  Хамлет  5003348 , Берни  5003346 , Буни  5003349 , Кобалт  5003345 ,  Шогун 
5003472 ,  Джентри  5003901 ,  Ягуар  5003930  ,  Довин  5004060 ,  Клоун  5004061 ,  
Блан  5003976  и  др.  . Пикът в бикопроизводството е през 1991 година , когато в 
Бозвелийско  има  утвърдени  168  бикопроизводителки. Последната  година  за 
бикопроизводството е 2006 година с  едва 25 бикопроизводителки  със средна млечна 
продуктивност 9024 кг., 4,10% м. в-ва и 370 кг. мл. масло, 3,45 % протеин и 311 кг. 
протеин. 

Крава - бикопроизводителка от с. Бозвелийско



За периода 1986-2006 година от  земеделската кооперация в с. Бозвелийско и 
ЕТ”Катле – П.Пенев” – с.Бозвелийско са произведени общо 454 броя мъжки телета за 
бичета, от които в СИО  са постъпили 334 броя.

                            

                                       

           
Произведени бици от ферма с. Бозвелийско

47   години   Пейчо   Пенев   ежедневно   доказва   своя   изключителен 
професионализъм   и   призвание   в   говедовъдсвото.  Организационният  му  опит  и 
професионалното му отношение към технологията на отглеждане и към селекционно-
племенната  работа   в  говедовъдството  ,   доведоха  до  получаване  на  високи 
производствени резултати.   При  2950  кг. средна  млечност  от  крава  през 1971 г.,  
6600 кг.  през 1989 г.  ,  стадото   генетично се усъвършенства ,  като  през 2006 г. 
продуктивността  на стадото  е вече   8035 кг. с 4.22% мастни вещества и 339 кг.  
млечно масло ,  с +2514 кг., +0,42% мастни вещества  и + 131 кг. млечно масло над 
средната млечна продуктивност  за черношарената популация в страната.

Прилагайки  разширено 
възпроизводство,  със  собствен  ремонт,  в 
момента  се  отглеждат   240  дойни  крави. 
Разширеното възпроизводство е немислимо и 
недостижимо, ако плодовитостта на стадото е 
под  80%.  По-високата  плодовитост  създава 
предпоставки  и  за  по-висока  млечност  в 
стадото. 



С производството на кравето  мляко основно се занимават синовете му- 
Пламен и Анастас, които са си разпределили отговорностите. Пламен е ветеринарен 
лекар  и  организира  изцяло  производствените  процеси  в кравефермата,  а  Анастас- 
организира производството на фуражите, за което обработват 6 000  дка земя.

          Дойните  крави  се  отглеждат 
вързано - с осигурено дворче за разходка 
при  благоприятни   климатични  условия. 
Храната  се  осигурява  от  подходящ 
сеитбооборот  на  фуражни  култури. 
Раздава се  механизирано, като за целта е 
на разположение ремарке смесител и чрез 
него се осигурява т. н моно дажба. Тя е 
смес  от  груби,  сочни  и  концентрирани 
фуражи.

Доенето  на  кравите  се  извършва  с  централен 
млекопровод,  а доилната инсталация  създава  условия  за 
предстимулационна  подготовка  на  вимето,  извършва 
същинско  доене,  автоматично  доиздояване  и  сваляне  на 
доилния апарат.

Младите говеда за разплод се отглеждат свободно-групово. 
Влизайки в обора се вижда, че животните са спокойни, кравите ядат и лежат, 

което показва че е осигурен „комфорт”, или още „благоденствие”. За осигуряването на 
този  комфорт  непрекъснато  и  ефективно  се  влагат  средства  за  модернизиране  на 
производствените условия, целящи производството  на качествено краве мляко, за да 
се подобри опазването на околната среда  и хигиената, а хуманното отношение към 
животните е приоритет. 

Фермерът е убеден, че средата в която се отглеждат кравите е решаваща за 
производство на качествено мляко, както и за запазване здравето на всички говеда във 
фермата. Кандидатствал е за средства по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства”   по Програмата за развитие на селските райони.
Развъдната  дейност  във  фермата  е  на  високо  ниво,   задачите  по  развъждането  и 
селекцията  се  планират  внимателно   и  са  съобразени   с  конкретните  условия  във 
фермата. Пейчо Пенев, като земеделски производител има сключен договор с АРЧШПБ- 
Русе - с цел контрол на продуктивни, репродуктивни и възпроизводителни признаци. Те 
са неразделна част от развъдно-подобрителната работа, която води говедовъдството 
само напред и нагоре!!!!
 Фермата е на І-во място по продуктивност за 2011година:
Млечност за 305- дневна лактация- 8980kg; МВ- 3.56 %; ММ- 320 kg ; БВ- 3.60 
%; ОБ- 323  kg ; Млечно масло и белтък- 643  kg;  Брой соматични клетки в 



млякото- 250 х103/ml;  Средно минутен млеконадой- 2,5kg/min; Възраст при 
първо отелване - 30 месеца.

Посочените  по-горе  продуктивни  показатели  се  доближават  до  резултатите 
постигнати в редица от водещите европейски страни. 
     Рекордистка за 2011г. е  крава Мана BG 03 041533, татуировъчен  № 318, на 4 
лактация  -  за 305- дневна лактация млечността й е  13 693kg, с  3.71 % МВ и 
3.50% БВ,  а обобщаващите показатели за млечна продуктивност:  млечно масло и 
млечен протеин са достигнали нива, съответно от 508 (ММ) и 478kg (БВ),  а сумата от 
тях възлиза на 985 kg.
    Кравите  се  заплождат  с  елитни  бици,  което  увеличава  генетичния  прогрес на 
стадото. Това доведе до наличието на обективни предпоставки при избора на крави 
като  потенциални  крави  –  бикопроизводителки.  Към  момента  в стадото  има 
определени 33  потенциални  бикопроизводителки,  при  които  средната 
млечност  е 9705  kg мляко, с 3.95 % МВ и 3.68 % БВ. В този обем са включени 
крави от І-,  ІІ-   и ІІІ-  лактация,  а средната млечност е съответно:   9486; 9615 и 
10 636kg.
    От  всичко  представено  до  тук,  е  достатъчно  показателно  за  признаване 
достойнствата  на  Пейчо  Пенев,  като  утвърден  организатор,  постоянно  търсещ 
постиженията  на  световната  говедовъдна  практика  и  теория,  за  да  може  неговата 
ферма винаги да бъде конкурентноспособна с тези от водещите страни на света. 

Изготвили : зооинж.Румяна Христова - гл.експерт в СИРЦККРД
                     зооинж. Петя Бойчева - АРЧШПБ- Русе,  р- н Варна


