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Увод

Опазването на генетичните ресурси в животновъдството е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните. Не случайно в 
новите промени на Закона по животновъдство от 2010 г. сред основните цели , са управлението на генетичните ресурси и използването им за 
ефективно производство на животински продукти, както и съхраняването на популации от селскостопански животни, адаптирани за отделните 

агроекологични райони на страната. От 2011г.  функциите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, са разширени, 
като към провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност е добавено и управлението и съхраняването на генетичните ресурси. 
По аналогичен начин са променени и функциите на развъдните организации, като към чисто комерсиалната дейност по усъвършенстване на породите е 
добавено „съхраняване”. В новоприетите текстове на Закона, за пръв път се дава дефиниция на термина генетичен ресурс в животновъдството. Породите 
селскостопански животни се класифицират по нов начин: 1. местни; 2. локално адаптирани и новосъздадени; 3. трансгранични; 4. интродуцирани и 5. 
синтетични популации, което дава възможност най- ценните в генетично отношение породи за страната - местните и локално адаптираните да бъдат 
класифицирани и по рисков статус. За целта се приема подходът на FAO (2007), като породите се класифицират, като: 1. изчезнали породи; 2. изчезващи 
породи; 3. застрашени от изчезване; 4. незастрашени от изчезване.

За извършване на постоянен мониторинг на генетичните ресурси от страна на държавата и адекватна реакция при заплахата от загуба на генетичен 
ресурс пак в чл. 18 е регламентирано ИАСРЖ да поддържа регистри на племенните стада и мъжките разплодни животни, които към днешна дата вече 
са факт.

Чрез Закона за животновъдството се, създава нова форма за организация и управление на генетичните ресурси у нас. Управлението и съхранението на 
генетичните ресурси в животновъдството е поверено на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, като изпълнителният 
директор е Национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството. Всички дейности по управлението на генетичните ресурси обаче 
се обсъждат и контролират от Национален съвет по генетични ресурси, към националния координатор. Съветът се състои само от представители на 
неправителствени организации, като към момента в него са представени всички развъдни организации в животновъдството. Тази организация създава 
възможност за оптимизиране на движението на информацията както по – хоризонталата – в рамките на развъдните организации, между развъдните 
организации и между държавните органи и организации, така и по вертикалата от фермерите през развъдните организации, ИАСРЖ до съответните 
структури на министерството на земеделието и храните.

Регламентирането на дейността по управление и съхраняване на генетичните ресурси и контролът върху тези дейности са залегнали и в други тек-
стове на Закона, като например е регламентирана възможността, по предложение на ИАСРЖ, министърът на земеделието и храните да отнеме разре-
шението за дейност на развъдна организация (Чл. 32а, ал. 3 т. 2 ), да забрани или ограничи износа на животни от дадена порода (Чл. 39а , ал. 6), когато се 
застрашава съществуването на породите. 

Освен, чрез законово регламентираната дейност по организация и управление на генетичните ресурси, държавата полага грижи за съхраняване и 
увеличаване на животните от уникалните национални породи, чрез финансово стимулиране на стопаните, които ги отглеждат. Така по Мярка 214 „Аг-
роекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 е включено направление “Опазване на застрашени от 
изчезване местни породи, по което се подпомагат 27 национални породи: 1. Българско сиво говедо. 2. Родопско късорого говедо. 3. Българска мурра. 4. 
Каракачанска овца. 5. Копривщенска овца. 6. Сакарска овца. 7.Медночервена шуменска овца. 8. Дъбенска овца. 9. Реплянска овца. 10.Тетевенска овца. 11. 
Западностаропланинска (Брезнишка) овца. 12. Софийска (Елинпелинска) овца. 13. Средностаропланинска овца. 14. Среднородопска овца.15. Котленска 
овца. 16. Странджанска овца. 17. Местна карнобатска овца. 18. Местна старозагорска овца. 19. Свищовска овца. 20. Бяла маришка овца. 21. Вакла маришка 
овца. 22. Дългокосместа коза. 23. Каракачански кон. 24. Източнобългарски кон. 25. Дунавски кон. 26. Плевенски кон. 27. Източнобалканска свиня. Подпо-
магането е по 200 евро на животинска единица.

За ефективността на създадената структура на организация, управление и подпомагане на опазването на генетичните ресурси и умелото прилагане 
в практиката говорят данните за динамиката на размера на контролираните популации. През 2011г., в сравнение с 2009, броят на говедата от местните 
автохтонни породи е нараснал с 53%, на овцете- със 64 % . През този период под селекционен контрол на съществуващи или новосъздадени развъдни 
организации са поставени уникалната Калоферска дългокосместа коза, Сакарската овца, Софийската овца, Брезнишката овца, Западностаропланинската 
овца, Българското овчарско куче. За пръв път са разработени и приети развъдни програми за Плевенския кон, Каракачанския кон, Източнобългарския 
кон. Признати са две уникални български породи- Лудогорско гонче и Български барак. Заложено е създаването на три нови породи коне – спортна, 
тежковозна и рисиста.

Считам, че отбелязаното е положителен атестат за работата на МЗХ, ИАСРЖ и развъдните организации по съхраняването и управлението на генетич-
ните ресурси в страната и е пряко насочено към съхранението на биологичното разнообразие за бъдещите поколения.

д-р Цветан Димитров
Заместник министър на земеделието и храните
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PREFACE

The preserving of the genetic resources in the animal breeding is one of the priorities of the Ministry of Agriculture and Food. It is not an accident that in 
the new amendments of the Animal breeding Act from 2010 one of the principle targets is the managing of the genetic resources and their utilization for 
efficient production of animal products, as well as the preserving the agricultural animals’ populations, adapted  to the specific agro-ecological regions of 

the country. Since 2011 the functions of the Executive Agency for Selection and Reproduction in the animal breeding (EASRAB) have been expanded and to the 
implementation of the state policy in the field of the breeding activity was added the management and the preserving of the genetic resources. Likewise the 
breeding organizations’ functions have been altered and to the purely commercial activities for enhancing the breeds had been added „preserving”. In the newly 
approved text of the Act, for the first time has been defined the term “genetic resource in the animal breeding”. The agricultural animals’ breeds have been classified 
in an advanced manner: 1. Local; 2. Locally adapted and newly created; 3. Trans border; 4. Introduced and 5. Synthetic populations, which makes it possible the 
most valuable geneticallywise breeds in the country: the local and the locally adapted, to be classified by risk status too. For the purpose has been assumed the 
approach of FAO (2007) and the breeds are to be classified as: 1. Extinguished breeds; 2. Extinguishing breeds; 3. Endangered of extinguishing; 4. Not endangered 
of extinguishing.

For performing of steady monitoring of the genetic resources from the part of the state and adequate reaction in case of threat for losing of genetic resource, 
again in Art.18 has been regulated that EASRAB shall keep registrars of the tribal herds and the mail breeding animals which to date are already a fact.

The animal breeding Act creates new form for organizing and managing of the genetic resources in this country. The managing and the preserving of the 
genetic resources in the animal breeding have been in the custody of EASRAB, while its Executive manager is National coordinator of the genetic resources in the 
animal breeding. However, all management activities for the genetic resources shall be discussed and monitored by the National Council for genetic resources 
to the national coordinator. The Council comprises only NGOs and all organizations engaged with the animal breeding are represented in it at the moment. This 
system makes it possible to optimize the information flow both horizontally : within the frames of the breeding organizations, between the breeding organizations 
and the state bodies and organizations and vertically: from the farmers through the breeding organizations, EASRAB  to the respective structures within the 
Ministry of Agriculture and Food.

The regulating of the activity for management and preserving of the genetic resources and the control over these activities have been foreseen in other texts of 
the Act too. For instance, the possibility the Minister of the Agriculture and Food to take away the license of a given organization, (Art. 32а, par. 3 item 2); to ban or 
restrain the export of animals from a given breed (Art. 39а, par. 6), if recommended by EASRAB and if the breeds’ existence is threatened. 

Together with the legally regulated activity for organizing and managing the genetic resources the state takes care for preserving and increasing the animals 
from the unique national breeds via financial stimuli for the farmers that breed them. Thus as per Measure 2014 „Agro ecological payments” from the Program for 
development of the rural regions for the period 2007-2013 has been included direction “Protecting of endangered of extinguishing local breeds, which supports 
27 national breeds: 1. Bulgarian gray cattle. 2. Rhodopsko short-horn cattle. 3. Bulgarian murra. 4. Karakachanska sheep. 5. Koprivshtenska sheep. 6. Sakarska 
sheep. 7. Copper-red shumenska sheep. 8. Dubenska sheep. 9. Replyanska sheep. 10.Tetevenska sheep. 11. Zapadnostaroplaninska (Breznishka) sheep. 12. Sofiyska 
(Elinpelinska) sheep. 13. Srednostaroplaninska sheep. 14. Srednorodopska sheep.15. Kotlenska sheep. 16. Standzhanska sheep. 17. Local karnobatska sheep. 18. 
Local starozagorska sheep. 19. Svishtovska sheep. 20. White marishka sheep. 21. Splotch-faced marishka sheep. 22. Long-coated goat. 23. Karakachanski horse. 24. 
East Bulgarian horse. 25. Danube horse. 26. Plevenski horse. 27. East-Balkan swine. The support amounts to 200 Euro per animal unit.

The data regarding the dynamics of the controlled populations suggest about the efficiency of the developed organization, management and support of the 
genetic resources and its skillful performing into practice. In 2011 compared to 2009, the number of the cattle from the local autochthonic breeds has raised 
with 53%, of the sheep: with 64 %. During this period under selection monitoring of existing or newly created breeding organizations were subjected the 
unique Kaloferska long-coated goat, Sakarska sheep, Sofiyska sheep, Breznishka sheep, Zapadnostaroplaninska sheep, Bulgarian shepherd dog. For the first time 
have been developed and approved breeding programs for the Plevenski horse, Karakachanski horse and East-Bulgarian horse. Two unique Bulgarian breeds: 
Ludogorsko beagle and Bulgarian barak have been recognized. Assumed was the developing of three new horse breeds: – sports, heavy draft and risist.

I assume that the stated has presented positive references for the job of MAF, EASRAB and the breeding organizations regarding preserving and managing of 
the genetic resources in the country and has been directed towards the conservation of the biological diversity for the future generations.

Dr. Tsvetan Dimitrov
Deputy Minister of Agriculture and Food
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THE ROLE OF THE EXECUTIVE AGENCY ON SELECTION AND 
REPRODUCTION IN ANIMAL BREEDING IN THE ORGANIZATION, 

MANAGEMENT AND CONSERVATION OF THE THE GENETIC RESOURCES

The Executive Agency on Selection and Reproduction in Animal Breeding (EASRAB) is a state body of long history. It has always played an extraordinary significant role 
in strengthening and development of the Bulgarian livestock breeding. This could be explained by the fact that it is the only specialized zooengineering administration in the 
country and it should organize the management, support and control of the processes related to the zooingeneering activity with the object of the zooingeneering speciality. 

This object includes breeding and reproduction of animals, as well as feeding, keeping, production of milk, meat, eggs, wool, honey, etc., in short, all aspects of livestock breeding. 
Throughout the years, this was more or less realized. The Agency was assigned various functions, some of them difficult to fulfill in a single farm only, in a separate region or on a 

small scale. First, it is mainly the breeding activity – purebred inspection, breeding, production of insemination material, artificial insemination.
In 1990, a slow but permanent destruction of the institution started. The liquidation of the National Service of Selection and Reproduction in Livestock Breeding at the end of 1999 

was its culmination point. Its activity was transferred to the former National Veterinary Medicine Service. The restoration of its independence in 2002 under the name of the Executive 
Agency on Selection and Reproduction in Animal Breeding did not return its former credit and authority. Instead of reporting and managing the new tendencies and opinions 
in the field of livestock breeding, there was an attempt of revanchism and restoration of the old breeding methods without realizing the fact that they were impossible to be carried 
out under the new industrial conditions based on the private organization of production. Those were perhaps the worst years of the history of the Agency. Instead of being a uniting 
institution, it turned into an institution, which disunited Bulgarian zootechnics. From an institution promoting the progressive development of livestock breeding, it transformed itself 
into an institution struggling for its own survival. It devastated the idea of breeding, vitiated its meaning and drew back livestock breeding. 

In 2009, after another attempt to destruct the Agency, its functions were reduced to controlling the activities of the breeding organizations, despite the fact that something might 
be controlled, if it actually exists. 

The new vision of the Agency is radically different and it has been clearly defined with the changes of the Livestock Act of 2010. The article 2, paragraph 3 of the new Rules of the 
Agency states, that it is “the executive body in the field of livestock breeding, subordinated to the Minister of Agriculture and Foods and supporting him in carrying out the state policy 
of breeding activities, management and conservation of the genetic resources”.

An idea has been clearly defined in the new vision. It states that the management of genetic resources does not need only a national coordinator, a desk and a secretary. The 
management of the genetic resources represents an integrated system unifying all aspects of the zooingeneer activity, as the genetic resource is neither an abstract notion, nor an 
animal or a breed. It is an integrated system of the animal – environment – man, functioning in an inseparable unity. This is a system uniting organization and control. 

Such a vision has been realized in the new structure of the Executive Agency on Selection and Reproduction in Animal Breeding, through the establishment of two General 
Directions – Control and Coordination of the Breeding Activity and Management of the Genetic Resources and the Reproductive Process.

The activity of the Agency on management and conservation of the national resources in livestock breeding is related to the organization, coordination, support and control of the 
the breeding activity. It operates through maintaining a network of structures, laboratories, stations of artificial insemination of a national and regional rank and includes the following 
main activities:

1.Management of the national genetic resources in livestock breeding:
 a. Guiding, organizing and participating in the activity of the National Council of Genetic Resources;
 b. Organizing and supporting the activity of the breeding organizations;
 c. Coordinating the development of new breeds, lines and hybrids by organizing, guiding and providing the technical supply of the activity of the State Commission of Animal 
     Breeds;
2. Permanent monitoring of the state-of-the-art of the national genetic resources:
 a. Creating, maintaining and periodical updating of the national register of breeding herds of the National Genetic Fund, of farms and organizations for production and trading 
     with purebred and hybrid reproduction material in all the branches of livestock breeding;
 b. Establishing and maintaining a national network for monitoring of the genetic resources in livestock breeding;
 c. Participating in licensing and inspection of the purebred herds and animals.
3. Control of the state-of-the-art, changing trends, conservation and prosperity of the national genetic resources:
 a. Guaranteeing the conservation, protection and development of the breeds:
	 	 � Breeding control and realization of the breeding programs;
	 	 � Carrying out the breeding activity with species and breeds, for which no breeding organizations in the country have been established;
 b. Guaranteeing the welfare and human treatment of animals:
	 	 � Control of the state-of-the-art of the purebred animals;
	 	 � Control of the relevance of feeding and the breeding technology to the needs of the given species, breed and category of the farm animals;
 c. Guaranteeing the actual improvement of the national genetic resources:
	 	 � Quality control of the breeding activity and fulfilling the aims of the breeding programs for each breed:
   1. Overall supervizion of the activity of the breeding organizations;
   2. Control of the livestock breeding documentation;
   3. Control on the observing of the state requirements and the normative decrees in the field of breeding and reproduction.
	 	 � Quality control of the reproduction material – produced, imported and distributed throughout the country – through maintaining a national register of the male 
      animals for reproduction and a register of the breeding herds of the National Genetic Fund; 
	 	 � Protecting the import of genetic material (breeding animals, sperm, ova and embryos) of a low genetic value;
 d. Guaranteeing the use of qualitative and safe genetic products through:
	 	 �  Protecting the import of unsafe genetic material threatening with inherited diseases and sexually transmitted diseases;
	 	 �  Control of the work of the SIO, depots, inseminating points, points of sperm preservation;
	 	 � Overall control of the state-of-the-art and the use of buildings, installations and technical appliances, related to the production, breeding activity and marketing of 
      animals, sperm, ova and embryos.
4. Conservation of endangered with extinction local autochthonous breeds – national treasure of the country:
 a. Developing the national conservation policies, evaluation and control of projects and programs implemented for in situ conservation of the genetic resources;
 b. Realization of the conservation programs ex situ:
	 	 � EASRAB is the only institution in the country, which accomplishes ex situ, in vitro conservation of genetic material of animal origin; 
	 	 � EASRAB annually maintains and completes the National Genetic Reserve, a deep-frozen genetic material of all the species and breeds of farm animals raised on the 

РОЛЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И
РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА, 

УПРАВЛЕНИЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството е държавен орган с дълбока история и винаги е играла изключително голяма роля в ук-
репването и развитието на българското животновъдство. Това е така, тъй като тя е единствената в страната специализирана зооинженерна администрация и трябва 
да организира, управлява, подпомага и контролира процесите, свързани със зооинженерната дейност, с обекта на зооинженерната специалност. А този обект е 

селекцията и репродукцията на животните, но и храненето, и отглеждането, и производството на мляко, и на месо, и на яйца, и на вълна, и на мед, и на... с една дума – жи-
вотновъдството.

През годините, това е разбирано в по- малка или по- голяма степен, като на Агенцията са възлагани различни функции, които е трудно да бъдат изпълнявани в отделно 
стопанство, отделен край или малки мащаби. Това е главно племенната работа- племенна инспекция, селекция, производство на разплоден материал, изкуствено осеме-
няване.

След 1990 г. започва бавно, но устойчиво разбиване на институцията, като кулминацията е ликвидиране на Национална служба по селекция и репродукция в животно-
въдството в края на 1999 г и преминаването й към тогавашната Национална ветеринарно – медицинска служба. Връщането на самостоятелността през 2002 г. не връща 
доверието към вече новата Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Вместо да се отчетат и оглавят новите тенденции и настроения в облас-
тта на животновъдството, се прави опит за реваншизъм, за възвръщане на старите методи за провеждане на развъдната дейност, без да се отчете, че те не са възможни при 
новите производствени отношения, базирани на частна организация на производството. Това са може би най- черните страници в историята на Агенцията, която от орган 
обединител се превърна в орган- разединител на зоотехниката, от носител на прогресивното в животновъдството се превърна в институция, която заради собственото си 
оцеляване унищожи идеята за селекцията, опорочи смисълът, с което върна животновъдството десетилетия назад. 

През 2009 г, след пореден опит за ликвидиране на Агенцията, функциите и са сведени до контрол на дейността на развъдните организации, без да се отчита, че може да 
се контролира нещо, което реално съществува.

Новата визия за Агенцията е съвършено различна и беше ясно определена с промените на Закона по животновъдство от 2010 г. В чл. 2. ал. 3. на новия Устройствен пра-
вилник на Агенцията е записано, че тя е “изпълнителен орган в областта на животновъдството към министъра на земеделието и храните и го подпомага при провеждането 
на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси”.

Във визията залегна ясната представа, че управлението на генетичните ресурси не се свежда до фокусна точка с национален координатор, бюро и секретарка. Управле-
нието на генетичните ресурси е цялостна система, обединяваща всички пунктове на зооинженерната дейност, защото генетичният ресурс не е абстрактно понятие, нито 
е животно, нито е порода. Това е цялостна система животно- среда – човек, функционираща в неделимо единство. Това е система обединяваща организация и контрол.

Тази визия е материализирана в новата структура на ИАСРЖ, със създаването на две главни дирекции - “Контрол и координация на развъдната дейност” и „Управление на 
генетичните ресурси и репродуктивния процес”.

Дейността на Агенцията по управлението и съхраняването на националните ресурси в животновъдството е свързана с организиране, координиране, подпомагане и 
контролиране на развъдната дейност. Тя се осъществява чрез поддържане на мрежа от структури, лаборатории, станции по изкуствено осеменяване, на национално и 
регионално ниво и включва следните основни дейности:

1. Управление на националните генетични ресурси в животновъдството:
   a. ръководство, организиране, и участие в дейността на Националния съвет по генетични ресурси;
   b. организиране и подпомагане на дейността на развъдните организации;
   c. координиране създаването на нови породи, линии и хибриди животни, чрез организирането, ръководенето и техническото осигуряване на дейността на Държавната 
      комисия по породи животни;
2. Постоянен мониторинг за състоянието на националните генетични ресурси:
   a. създаване, поддържане и периодично актуализиране на национален регистър на развъдните стада от националния генофонд, на фермите и организациите за про
       изводство и за търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал във всички области на животновъдството;
   b. създаване и поддържане на национална мрежа за мониторинг на генетичните ресурси в животновъдството;
   c. участие в бонитировки и прегледи на племенните стада и животни.
3. Контрол за състоянието, насоката на изменение, съхраняването и просперитета на националните генетични ресурси:
   a. Гарантиране на съхраняването, защитата и развитие на породите:
      � контрол върху селекцията и изпълнението на развъдните програми за работа с породите;
      � осъществяване на развъдна дейност с видове и породи, за които няма развъдни организации в страната;
   b. Гарантиране на благоденствието и хуманното отношение към животните:
      � контрол за състоянието на племенните животни;
      � контрол на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;
   c. Гарантиране на реално подобряване на националните генетични ресурси:
      � контрол за качествено на развъдната дейност и изпълнение на целите, заложени в развъдните програми за отделните породи:
         1. цялостен надзор върху дейността на развъдните организации;
         2. контрол на развъдната документация;
         3. контрол върху съблюдаване на държавните изисквания и нормативни разпоредби в областта на селекцията и репродукцията.
      � контрол на качеството на разплодния материал, произвеждан, постъпващ и разпространяван на територията на страната чрез, създаване и поддържане на нацио
         нален регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд; 
      � предотвратяване на внос на генетичен материал (разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони) с ниска генетично стойност;
   d. Обезпечаване на използването на качествени и безопасни генетични продукти чрез:
      � предотвратяване на внос на генетичен материал с генетична обремененост (наследствени болести) и разпространението на болести по полов път или чрез гене
        тичните продукти;
      � контрол върху работата на СИО, депа, осеменителни пунктове, пунктове за съхраняване на сперма;
      � цялостен контрол върху състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дей
         ност и предлагането на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони.
4. Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване местни автохтонни породи – национално богатство на страната:
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  territory of the country, valuable lines, hybrids and animals for reproduction. The National Genetic Reserve in 2011 possessed 344927 semen doses, thus preserving the 
  genetic material of 22 cattle breeds, 4 buffalo breeds, 10 sheep breeds and 3 horse breeds;
 c. Support to fulfilling in situ conservation programs of the breeding organizations and the state enterprises. 
 d. Control and protecting the export of endangered with extinction species, breeds and populations of livestock, as well as the particularly valuable in a genetic aspect 
     individuals of Bulgarian animal breeds.
5. Support to maintaining and developing the breeds;
 a. Realizing the reproduction of the local populations: 
	 	 � EASRAB is the only organization in the country, accomplishing or assisting the regulated reproduction of the national genetic resources in cattle-breeding;
	 	 � By maintaining and managing the stations of artificial insemination, EASRAB maintains and manages the National Genetic Bank of deep-frozen inseminating material 
      for reproproduction through artificial insemination of the species and breeds of the national genetic resources. At present 3630952 deep-frozen semen doses are 
      preserved at the National Genetic Bank;
	 	 � Distribution of semen from the National Genetic Fund;
	 	 � Accomplishing and supporting the artificial insemination activities in livestock breeding.
 b. Organizing and supporting the activity of the breeding organizations for the realization of the breeding programs on conservation and development of the national genetic 
     resources:
	 	 � Support to:
   1. Keeping and testing of male animals for reproduction, production and preservation of semen material at EASRAB institutions and stations of artificial insemination;
   2. Investigation on the quality parameters of the controlled features in the laboratories of EASRAB;
   3. Proving the origin of the breeding animals in the referent genetic laboratory of EASRSB;
	 	 � Participation in research projects, seminars, discussions, conferences, etc.;
	 	 � Consulting and promoting the work with farmers. 
6. Guarantee of the genetic identity and sustainable use of the national genetic resources by participation and decision making in: 
 a. Consulting Council of genetically modified organisms at the Minister of the Environment and Waters;
 b. Inter-departmental Working Group for coordinating the problems on ratification and accomplishment of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair 
     and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity.
7. Integrating the activity on management and conservation of the national genetic resources in the European and the world administrative bodies:
 a. Synchronization of Bulgarian legislation to European legislation;
 b. Applying and controlling the execution of the directives and solutions of the ЕU in the field of breeding activities in Bulgaria as an European Community member state.
 c. Coordinating the methods and activities of management and conservation of the genetic resources in the country in compliance with the European legislation and the world 
     tendencies through representing Bulgaria in the FAO, European Focal Point, ICAR and other international bodies and organizations.
8. Setting the management and conservation of the genetic resources on a scientific basis and integrating the experience of leading countries, EU, international 

and world organizations by initiating, working out and participating in national and international projects, organizing scientific and scientific-and-practical forums, 
round tables, etc.;

9. Raising the knowledge, experience and information of the society on the genetic resources, the need of their conservation and development, popularization of 
the national genetic resources and the effect of the breeding activities:

 a. Support to training of students, specialists and farmers;
 b. Organizing and holding regional and national exhibitions, auctions, seminars and meetings;
 c. Accomplishing consulting services to farmers, experts, non-governmental organizations, etc. on breeding activities, breeding technologies, feeding and reproduction of 
     animals.
The system of organizing, management and conservation of the genetic resources in the country has been established and it is functioning. However, some more efforts are  

needed. The activity of the Agency has always been incomplete and always some pieces of the zooengineering activity have been detached from it. Some activities have never been 
an object of its attention or they have been assigned to other bodies and organizations without the required completeness. Now it is time to understand well that the production 
technologies in livestock breeding are not referred only to the height of the fences between the boxes, the walls and the disinfecting solution pit at the entrance. The forages are not 
only the concentrated forages. When given by non-specialists, advices are not actually advices.

Finally, it is time to gather the puzzle named zootechnical activities and to concentrate it in a special state body, i.e. the Executive Agency of Zootechnics based on the Executive 
Agency on Selection and Reproduction in Animal Breeding. All the preconditions are available – legislation, organization, etc. Only one thing is needed – desire and good will. 
And one more thing – calmness. We must go ahead slowly and permanently towards fulfilling the issues of the Act. The way the population could never be in equilibrium because 
of the permanent action of the elementary evolutionary events, thus a single system could never be stabilized if it is permanently disturbed and directed to chaos and nonsense. 
However, the natural forces are acting in population, while here the human common sense is responsible, isn’t it? 

Assoc. Prof. VASSIL NIKOLOV, Ph.D.
Executive Director of the 

Executive Agency on Selection and Reproduction in Animal Breeding

   a. разработване на национални консервационни политики, оценка и контрол на изпълнението на проекти и програми за in situ съхраняване на генетичните ресурси;
   b. осъществяване на ex -situ консервационни програми:
      � ИАСРЖ е единствената институция в страната, която осъществява ex situ, in vitro консервиране на генетичния материал с животински произход;
      � ИАСРЖ: поддържа и ежегодно попълван Национален генетичен резерв –  дълбоко замразен генетичен материал от всички видове и породи селскостопански жи
         вотни, отглеждани на територията на страната, ценни линии, хибриди, разплодни животни. Към 2011 г националният генетичен резерв наброява 344 927 дози, като 
         по този начин се съхранява генетичен материал от 22 породи говеда, 4 породи биволи, 10 породи овце и 3 породи коне;
   c. подпомагане на реализацията на in -situ консервационни програми от развъдните организации и държавни предприятия.
   d. контрол и предотвратяване на износа на застрашени от изчезване видове, породи и популации стопански животни, както и на особено ценни в генетично отношение 
      индивиди от наличните в страната породи животни.
5. Подпомагане на поддържането и развитието на породите;
   a. Осъществяване на възпроизводство на националните популации:
      � ИАСРЖ е единствената организация в сраната, която осъществява или чрез която се осъществява, регламентирано възпроизводството на националните генетични 
         ресурси в говедовъдството;
      � чрез поддържане и управление на единствените в страната станции по изкуствено осеменяване, ИАСРЖ поддържа и управлява националната генетична банка със 
         замразен семенен материал за възпроизводство чрез изкуствено осеменяване на видовете и породите селскостопански животни от националните генетични ресур
         си. В Националната генбанка към настоящия момент се съхраняват 3 630 952 дози дълбоко замразена семенна течност.
      � разпространение на сперма на разплодници от националния генофонд;
      � осъществяване и подпомагане на дейностите по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни.
   b. организиране и подпомагане на дейността на развъдните организации за реализиране на развъдните им програми по съхранение и развитие на националните 
      генетични ресурси:
      � подпомагане на:
         1. отглеждането и тестирането на мъжки разплодни животни, производство и съхранение на семенен материал в базите и станциите по изкуствено осеменяване на 
            ИАСРЖ;
         2. изследването на качествените показатели на контролираните признаци в лабораториите на ИАСРЖ;
         3. доказване на произхода на разплодни животни в референтната генетична лаборатория на ИАСРЖ;
      � подпомагане и включване в научни проекти, участието в семинари, дискусии, конференции и т.н.;
      � консултиране и подпомагане на работата им с фермерите. 
6. Гарантиране на генетичната идентичност и устойчиво използване на националните генетични ресурси чрез участие и формиране на становища в:
   a. Консултативния съвет по генетично модифицирани организми към министъра на околната среда и водите;
   b. Междуведомствената работна група за координация на въпросите, свързани с ратификацията и изпълнението на Протокола от Нагоя за достъп до генетичните ре
      сурси и справедливо и равноправно разпределяне на ползите, произтичащи от тяхната употреба към Конвенцията за биологично разнообразие.
7. Интегриране на дейността по управление и съхраняване на националните генетични ресурси в европейските и световните структури:
   a. синхронизацията на Българското с Европейското законодателство;
   b. прилагане и контролиране на изпълнението на директивите и решенията на ЕС в областта на развъдната дейност в България, като страна членка на Европейската 
      общност
   c. координиране на методите и дейностите по управление и съхраняване на генетичните ресурси в страната, съобразно европейското законодателство и световните 
      тенденции, чрез представляване на България във, FAO, Европейската фокусна точка, ICAR и други международни органи и организации.:
8. Поставяне на управлението и съхраняването на генетичните ресурси на научна основа и интегриране на опита водещи страни, ЕС, международни и 

световни организации чрез иницииране, разработване и участие в национални и международни проекти, организиране на научни и научно практически 
форуми, кръгли маси и т.н.;

9. Повишаване на знанието, опита и информираността на обществото по отношение на генетичните ресурси, необходимостта от тяхното съхраняване и 
развитие, популяризиране на националните генетични ресурси и ефекта от развъдната дейност:

   a. подпомагане на обучението на студенти, специализанти и фермери;
   b. организиране и провеждане на регионални и национални изложения, аукциони, семинари и срещи;
   c. извършване на консултантски услуги на фермери, експерти, неправителствени организации и др. по въпросите на развъдната дейност, технологията за отглеждане, 
      хранене и възпроизводство на разплодни животни.
Системата за организиране, управление и съхранение на генетичните ресурси в страната е изградена, и функционира. Но се иска още малко. Дейността на Агенцията 

винаги е била непълна, като винаги от цялостната зооинженерна дейност са били късани парчета. Или отделни дейности въобще на се били обект на внимание или са 
възлагани за изпълнение на други органи и организации, които нямат съответните компетенции. Време е да се разбере, че технологията на производство на животинска 
продукция не е само височината на преградите между боксовете, оградните стени или ямата с дезинфекционен разтвор на входа, нито фуражите са само концентрираните 
фуражи, нито съветите са съвети, когато се дават от неспециалисти.

Време е най – после пъзелът наречен зоотехническа дейност да бъде събран и да бъде съсредоточен в един държавен орган - Изпълнителна агенция по зоотехника, 
чиято първооснова е Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в  животновъдството. Предпоставките са налице- нормативната база, организацията, необходимо 
е само едно – желание и добра воля. И още едно – спокойствие. Трябва бавно и последователно да се върви към изпълнение на това, което е заложено в Закона. Както 
популацията никога не може да бъде в равновесие поради постоянното действие на елементарните еволюционни събития, така и една система никога не може да се стаби-
лизира, ако постоянно в нея се внася хаос и безумие. Там, в популацията, все пак господствуват природните сили, а тук нали човешкият разум!

ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ
Изпълнителен директор на ИАСРЖ
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CAttlE BREEDS
Cattle have been inhabiting our lands since ancient times. Bones of Pleistocene bulls (Bos trochoceros) that lived in the ice age, were found during excavations in 
our country. Bones of the post-glacial bull (Bos primigenius Boj.) were discovered in the Mesolithic layers and bones of the domesticated cattle – in the Neolithic 
layers. It is supposed that ancient bulls had been living in our lands until 12th century. The Balkans are considered one of the centers for cattle domestication. The 
cattle inhabiting our lands in more recent times belong to two craniological types: B. t. primigenius and B. t. brachyceros. 
Until the Liberation from the Ottoman domination, only local primitive cattle were found on the territory of our country and cattle had been imported from other 
countries only sporadically. The bred animals were of the Local Gray cattle breed belonging to B. t. primigenius and of Rhodope Shorthorn cattle breed belonging 
to B. t. brachyceros. The animals from those two breeds were of low productivity and the import of foreign breeds started in order to meet the increasing demand 
for milk and meat after the Liberation. In the first years cattle were imported mainly from Russia. As early as 1894, the Bulgarian State made the first attempts to 
improve breeding. The Superior Council of cattle breeding within the Ministry of Trade and Agriculture recommended the use of the Swiss breeds Schweitz and 
Simmental. Although considerable number of animals were imported, mainly bulls, the effect was insignificant due to the poor nutrition and breeding conditions 
on the farms. Some private entrepreneurs started importing other breeds. Along with Schweitz, Montafon and Simmental, cattle of Dutch Black-and-White, 
German Angler, Obirntal breeds, etc. had been imported. Along with Brown and Simmental cattle, the State imported Hungarian Gray cattle too. A mass and 
unsystematic crossing between the aborigine and the imported breeds started. 
An attempt to eliminate the chaos was made in 1924 when the First Animal Breeding Conference was held. At the Conference, it was decided to divide the country 
into breeding districts. According to that division, a relatively large district was determined for crossings with the participation of Brown Alpine cattle breed; a 
limited region for crossings with Sadovo Red cattle breed, i.e. in the area of Sadovo and Plovdiv and all the rest territory of the country – for breeding activities with 
Iskar cattle breed. That division into districts was not appropriate because an attempt was made to restore the old primitive breeds in districts where the better 
characteristics of crossings with imported breeds had already been well-known. Applying the plan for the district division faced serious opposition especially in 
North-East Bulgaria and in the Rhodope region. The Second Animal Breeding Conference was convened in 1936 when the district division was corrected. The new 
division admitted the use of more breeds, expanded the area for Red cattle breeding activities and limited the one for Brown cattle. Gradually, Bulgarian breeds 
had been developed applying different cross-breeding techniques and using thorough-breed flocks of imported breeds. The breeds Iskar cattle, Sofia Brown 
cattle, Kula cattle, Red Sadovo cattle and Rhodope Shorthorn cattle were officially recognized by virtue of the Decree 631 of 12 June 1951. The breeding process 
continued after 1951.
In parallel to pure-breed breeding, crossings with breeds improving both the newly-recognized breeds and the local cattle of Gray breed continued. Animal census 
in the country showed that in 1961 there were 1149530 cattle, out of which 461751 cows. 524986 animals were pure-breed, representing 45.67% of the cattle in 
the country. The animals of the local Gray cattle breed were 21.6% of the total number of cattle, 9.0% were of Sofia Brown cattle breed, 4.6% of Rhodope Shorthorn 
cattle, 4.4% of Kula cattle,  3.3% of Iskar cattle and 2.5% of Red Sadovo cattle, respectively. The pure-breed animals of Simmental, Montafon, Red Danish, Latvian 
Buro, Red Steppe and Black-and-White Dutch cattle amounted to 3444, i.e. 0.3%. Crossings of local Gray and Iskar cattle with Montafon and Sofia Brown cattle 
amounted to 21.6%; with Simmental and Kula cattle – 14.9%; with Red cattle – 10.1%. The other crossbreeds in the country amounted to 7.7%.
Since 1958 Jersеy breed has been involved in the breeding process for improving Rhodope Shorthorn cattle breed and a mass import of Black-and-White cattle 
breed started after 1955. New breeds were established on the basis of the transitional breeds. In 1981 Bulgarian Brown cattle, Bulgarian Simmental cattle and 
Bulgarian Red cattle were recognized as successors of Sofia Brown, Kula and Red Sadovo cattle breeds, respectively. In 1989 Bulgarian Rhodope cattle breed was 
recognized and in 2002 – Bulgarian Black-and-White cattle breed. 
545 thousand cattle, including 327 thousand cows, were bred in the country at the end of 2010. The biggest number of cattle was established in 1980 – 1.79 
million animals. Probably this number would not be reached in the near future but the number of the cattle reared nowadays is absolutely insufficient. In the year 
mentioned, 19.8 thousand tons of beef were produced in the country, which is merely 9.2% of the total production, while in the past it reached up to 25%. In 
2010, 1.12 million tons of cow milk was produced in Bulgaria, which represents 88.0% of the total production. Within the last 50 years the milk yield has doubled 
– from 1540 to 3250 kg, however it is still far below the average in Europe. The reason is that more than 20 years now breeding activities have not been performed 
and its importance has been underestimated. Highly productive animals have been imported without creating conditions for their further reproduction. This is a 
pernicious policy proved by the results. In the last 10 years when the milk yield in Europe has increased by more than 25%, in our country it has not increased and 
what is more, it has decreased by 250 kg per cow. 
The first cattle breeding organizations were established 11 years ago, but in practice they started to function only 4-5 years ago. At present breeding activities are 
carried out by 7 breeding organizations controlling 46772 cows. This represents 14% of the total number of cows in the country. Compared to 2009, the number of 
cattle under breeding control has increased from 32109 to 46772, i.e. by 45.6%. In 2011, 2328 more animals of the local autochthonous breeds Rhodope Shorthorn 
and Bulgarian Gray cattle have been monitored, which is 53% more compared to 2009.

Assoc.Prof. Dr. V. Nikolov

ПОрОдИ ГОВЕда
Говедата изконно обитават нашите земи. При разкопки, на територията на страната, са открити кости от плейстоценски тур (Bos trochoceros), който е 
живял през ледниковия период. В пластовете от мезолита се срещат кости на постглациалния тур (Bos primigenius Boj.), а от неолита – и кости на одома-
шнено говедо. Предполага се, че турът, е обитавал нашите земи до към ХII век. Балканите се смятат за един от центровете на доместикацията на говедата. 
Говедата, обитавали нашите земи от по- ново време, са от два краниологични типа - B. t. primigenius и B. t. brachyceros.
До Освобождението ни от турско робство на територията на страната е имало само местни примитивни говеда, като има спорадични случаи на внос от 
други страни. Отглежданите животни са от породите Местно сиво говедо, което се отнася към B. t. primigenius и Родопското късорого говедо (РКГ), което 
спада към B. t. brachyceros. Говедата от двете породи са нископродуктивни и за задоволяване на растящите потребности от мляко и месо след Освобож-
дението започва внос на чужди породи. През първите години се внасят основно говеда от Русия. Още през 1894 г. държавата прави опит да регулира 
породообразуването. Тогавашният Върховен съвет по говедовъдство, при Министерство на търговията и земеделието, препоръчва да се използват 
„швейцарските говежди породи Швиц и Симентал”. Въпреки, че са внесени значителен брой животни, главно бици, ефектът е бил незначителен поради 
лошите условия на хранене и отглеждане във фермите. Частни предприемачи продължават внос и на други породи. Наред с Швица, Монтафона и Симе-
нтала се внасят и Черношарено холандско говедо, немското Англерско говедо, Обирентал и т.н. Освен кафяво и сименталско говедо държавата внася и 
Унгарско сиво говедо. Започва масово безсистемно кръстосване на аборигенните породи с внесените породи.
Следващият опит за премахване на хаоса е през 1924 г., когато се провежда първата конференция по животновъдство. На конференцията се прави по-
родно райониране в страната, според което за кръстосване с Кафяво алпийско говедо се определя един сравнително широк район, за Садовско червено 
говедо - много тесен регион около Садово и Пловдив, а цялата останала част на страната се определя за работа с Искърското говедо. Това райониране не 
е било удачно, тъй като се прави опит в региони, познаващи вече по-добрите качества на кръстоските с вносните породи, да се върнат обратно старите 
примитивни породи. Прилагането на плана за райониране среща сериозен отпор, особено в Северозападна България и Родопите. През 1936 г. се свиква 
втора конференция по животновъдство, която коригира районирането. Новото райониране допуска използването на повече породи, разширява ареала 
на червеното говедо и стеснява този на кафявото. Постепенно, чрез различни начини на кръстосване и използване на чистопородни стада от внесени 
породи, се създават български породи. С постановление № 631 от 12.06.1951 г. официално се признават породите Искърско говедо, Софийско кафяво 
говедо, Кулско говедо, Червено садовско говедо и Родопско късорого говедо. След 1951 г. породообразувателният процес продължава. Едноверменно с 
чистопородното развъждане продължава и кръстосването с породите подобрителки, както на новопризнатите породи, така и на местното сиво говедо. 
Преброяване на животните в страната показва, че през 1961 г. е имало 1 149 530 говеда в т.ч. крави 461751. От общия брой, чистопородни са били 524986 
животни или 45.67% от говедата в страната. От общия брой на говедата, животните от породата Местно сиво говедо са – 21.6%, Софийско кафяво гове-
до – 9.0%, Родопско късорого говедо – 4.6%, Кулско говедо - 4.4%, Искърско говедо - 3.3%, Червено садовско говедо – 2.5%. Чистопородните животни 
от породите Симентал, Монтафон, Червено датско, Буро латвийско, Червено степно и Черношарено холандско говедо са били общо 3444 или – 0.3%. 
Кръстоски на Местно сиво и Искърско говедо: с Монтафон и Софийско кафяво говедо са били 21.6%; със Симентал и Кулско говедо - 14.9%; с Червени 
говеда – 10.1%. В страната е имало и 7.7% други кръстоски.
От 1958 г. в породообразувателния процес у нас се включва породата Джерсей, за подобряване на Родопското късорого говедо, а от 1955 г. започва 
масов внос на Черношарено говедо. На основата на създанените преходни породи се създават нови. През 1981 г. се признават Българско кафяво говедо, 
Българско сименталско говедо и Българско червено говедо, като наследници съответно на Софийското кафяво, Кулското говедо и Червеното садовско 
говедо. През 1989 г. е призната породата Българско родопско говедо, а през 2002 – Българско черношарено говедо.
Към края на 2010 г. у нас са се отглеждали 545 хил. говеда, в т.ч. 327 хил. крави. Най- много говеда е имало през 1980 г. – 1.79 млн. Тази цифра вероятно 
няма да бъде достигната в близко бъдеще, но броят на отглежданите понастоящем говеда е крайно недостатъчен. През указаната година у нас са произ-
ведени 19.8 хил. тона говеждо месо, което е едва 9.2% от общото производство, като в миналото тази цифра е достигала до 25%. През 2010 г. в България са 
произведени 1.12 млн. тона краве мляко, което е 88.0% от общото производство. През последните 50 години млечността на кравите се е удвоила - от 1540 
на 3250 kg, но е далеч от средната за Европа. Причината е, че през последните над 20 години у нас селекция не се провежда, а ролята й продължава да 
не се разбира. Разчита се основно на внос на високопродуктивни животни, без да се създава база за по-нататъшното им възпроизводство. Това е пагубна 
политика, за което свидетелствуват и резултатите. През последните 10 години, когато млечността на кравите в Европа е нараснала с над 25%, у нас тя не 
само не е нараснала, но е намаляла с 250 kg на крава.
Първите развъдни организации в говедовъдството са създадени преди 11 години, но практически започват да функционират от около 4-5 години. По-
настоящем в говедовъдството развъдна дейност извършват 7 развъдни организации, които контролират 46772 броя крави. Това е 14% от общия брой 
на кравите в страната. В сравнение с 2009 г. броят на говедата под селекционен контрол се е увеличил от 32109 на 46772, или с 45.6%. През 2011 г. са 
контролирани и 2328 говеда от местните автохтонни породи Родопско късорого и Българско сиво, което е с 53% повече, в сравнение с 2009 г.

Доц. д-р В. Николов

ГОВЕда
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Description of breed
Breed specific characteristics
A typical representative of the breeds for milk production. A small, elongated 
and well-constructed body. A fine compact construction; wedge-shaped; 
gentle, dry and slightly muscular angular body forms. The head is medium 
big, proportional to body, elongated, narrow and dry, with a slightly concaved 
profile line. The forehead is long and comparatively broad, narrowing between 
the horns, resembling a pyramid truncated almost at the base. The horns are 
thin, fragile, of small circumference at the base and even thickness along the 
length. The dorsal line parts are medium long, thin and slightly muscular. The 
croup is well-developed. The chest is comparatively long and narrow. The limbs 
are thin with well-developed joints and tendons, a strong hoof horn.  
Colour:
- Hair coat   Non-typized – brown-black, 
 brown, black, gray, yellow
- muzzle Black with a light encircling ring
- mucous membranes Lead-gray, black
- horns White with black tips
- hooves Lead-gray to black
- udder Light yellow

Описание на породата
Основни отличителни белези
Типичен представител на породите за мляко. Дребно, удължено и над-
строено тяло. Нежна плътна конституция; клиновидна форма; нежни сухи, 
слабо замускулени, ъгловати форми. Главата е средно голяма, пропорцио-
нална на тялото, удължена, тясна, суха със слабо вдадена профилна линия. 
Челото е дълго и сравнително широко, стеснено между рогата, наподобя-
ващо пресечена почти в основата си пирамида. Рогата са тънки, трошливи, 
с малък обхват при основата и равномерна дебелина по цялата дължина. 
Частите на гръбната линия са средно дълги, тесни и слабо замускулени. 
Крупата е добре развита. Гърдите са сравнително дълги и тесни. Крайници-
те са тънки с добре развити стави и сужожилия, здрав копитен рог.
Цвят
-космена покривка  нетипизиран – кафяво-черен, 
 кафяв,черен, сив, жълт;
-носно огледало черно, със светъл пръстен;
-мукози Оловно- сиви, черни;
-рога бели с черни върхове;
-копита оловно-сиви до черни;
-виме светло – жълто.

RHoDoPE SHoRtHoRn CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
104 (91-115)
115-125

Wither height, cm
 - cows
 - bulls

Коса дължина, см
-крави
-бици

121 (78-145)
130

Body length, cm
 - cows
 - bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

150 (80-220)
350-400
15-20

Live body weight, kg
 - cows
 - bulls
 - at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни

250 (220-260) Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 900-1000 Milk yield for a 305-day 
period, kg

Масленост на млякото, % 4.5-5.0 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в
млякото,% 3.7-3.8

Protein content of milk, %

Информация: доц. д-р Васил Николов
Information: Assoc. Prof. Vasil Nikolov, PhD

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10-12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18 – 19 Economic maturity, months

Плодовитост, % 90 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

12 – 15 Duration of use, years

рОдОПСКО КъСОрОГО ГОВЕдО

Базисна информация

Други наименования на породата Местно родопско, Късорого 
 родопско, Късорого говедо

Класификация Bos taurus brachyceros

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция от 
 примитивното брахицерно 
 говедо, в планински 
 условията, бедна паша, 
 променлив климат, 
 пресечени терени

Година на признаване на породата автохтонна

Основен ареал Източните Родопи, главно 
 Крумовградска, 
 Момчиловградска, 
 Кирковска, Златоградска, 
 Маджаровска общини

Стопанско използване 1. мляко, 2. работа, 3. месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация за развъждане 
 на местни породи говеда 
 (АРМПГ),
 2. Асоциация на българските 
 породи говеда – Родопско 
 късорого, БРГ, Искърско

Година на завеждане на родословната 
книга 2003 (АРМПГ)

Под селекционен контрол
-крави, брой 698
-бици, брой 34 (АРМПГ)
-стада, брой 41

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 3
-дози, брой 5287
-изкуствено осеменяване, % Ограничено

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Нараства

General  information

Other names of the breed Local Rhodope cattle, 
 Shorthorn Rhodope, Shorthorn 
 Cattle

Classification Bos taurus brachyceros

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Folk breeding of the primitive 
 brachyceros cattle, under 
 highland conditions, poor 
 pastures, changeable climatic 
 conditions and broken terrains 

Year of breed recognition  Autochthonous

Main area of distribution Eastern Rhodopes, mainly in 
 the municipalities of  
 Krumovgrad, Momchilgrad, 
 Zlatograd and Madzharovo 

Economic use 1. milk, 2. draught animal 
 power, 3. meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association of Breeding Local 
 Cattle Breeds 
 2. Association of the Bulgarian 
 Breeders of Rhodope 
 Shorthorn, Bulgarian Rhodope 
 and Iskar Cattle Breeds

Studbook established in  2003 

Under breeding control
 - cows, number 698
 - bulls, number 34 (Association of Breeding 
 Local Cattle Breed)
 - herds, number 41 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 3
- semen doses, number 5287
- artificial insemination, % restricted

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained 

Trend Increasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The size of animals is medium. They have compact and tough bones, powerful 
muscles fit for work and strong tendons. The animals of the breed have a 
tough body construction, high adaptability to environmental conditions, good 
fertility and they are famous for their long life. The millennia-long breeding 
of those animals under one and the same conditions easily explains their 
incredible resistance to the unfavorable environmental factors. The historically 
preconditioned heredity of the Bulgarian Gray Cattle results in low-productive, 
late-maturing animals of limited possibilities of growth, determining a low 
productive capacity. These characteristics do not allow the breed to be self-
maintained and to develop independently under the existing economic 
environment.  
Colour:
- hair coat   Gray, with shades of dark to light 
 gray, rarely yellowish; in the bulls 
 the forepart of the body is 
 coloured darker, reaching to 
 black.
- muzzle Black
- mucous membranes Black
- horns Gray-white at the base, black-
 tipped, regular lyre-shaped
- hooves Black

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са с неголям ръст, с плътна и здрава костна система, стегната 
дееспособна мускулатура и здрави сухожилия. Говедата от породата имат 
здрава конституция, висока приспособимост към средата за живот, добра 
плодовитост, пословично дълголетие. Хилядолетното отглеждане на тези 
животни при едни и същи условия, по-лесно обясняват почти невероят-
ната им издръжливост при влияние на неблагоприятни фактори. Истори-
чески обусловената наследственост на Българското сиво говедо  форми-
ра нископродуктивни, къснозрели животни с ограничени  възможности 
за растеж обуславящи нисък продуктивен капацитет. Тези особености не 
позволяват породата да се самоиздържа и да формира самостоятелен по-
минък в съществуващата икономическа среда.
Цвят
-космена покривка  Сив, с нюанси от тъмно до 
 светло сив, по-рядко 
 жълтеникав; при биците 
 предната част на тялото е 
 оцветена по тъмно, до черно
-носно огледало Черен;
-мукози Черен;
-рога Сиво-бели в основата, с черен 
 връх, правилна лирообразна 
 форма;
-копита Черен

BUlGARIAn GRAy CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
119
129

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

340-410
480-650
20-23

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни

190 Period of lactation, days

Млечност, кг 975 Milk yield, kg

Масленост на млякото, % 3.6-4.5 Fat content of milk, %

Информация: Доц. д-р Янко Горинов, АРМПГ
Information: Associate Professor Yanko Gorinov, PhD, National 

Association of the Breeders of Monbeliard and Simmental Cattle Breeds 

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10-12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 31 Economic maturity, months

Плодовитост, % 75 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

15 - 17 Duration of use, years

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, 
кг

0.660-0.850 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 56 Slaughter output, %

БълГарСКО СИВО ГОВЕдО

Базисна информация

Други наименования на породата Сиво говедо

Класификация Праисторически породата се 
 формира от кръстосване на 
 късорогото (Bos taurus 
 brachycerus) и дългорогото 
 (Bos taurus primigenius) 
 говеда

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата автохтонна

Основен ареал Планините Странджа, Сакар, 
 Централен Балкан, Същинска 
 Средна гора и Рило-
 Родопския масив, Шуменска и 
 Варненска области.

Стопанско използване за месо, работа, мляко

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 местни породи говеда

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол
-крави, брой 1630
-бици, брой 62
-стада, брой 41

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 6
-дози, брой 32 426

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Незастрашена

Тренд Нарастване

General information

Other names of the breed Gray cattle

Classification A prehistoric breed, originating 
 from crossing the shorthorn 
 (Bos taurus brachyceros) with 
 the longhorn (Bos taurus 
 primigenius) cattle. 

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Folk breeding

Year of breed recognition  Autochthonous 

Main areas of distribution In the mountains Strandzha, 
 Sakar, the Central Balkan, 
 Sashtinska Sredna Gora, Rila, 
 the Rhodopes and in the 
 regions of Shumen and Varna. 

Economic use Meat, draught animal power 
 and milk 

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Breeding Local 
 Cattle Breeds

Studbook established in 2008

Under selection control
- cows, number 1630
- bulls, number 62
- herds, number 41

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 6
- semen doses, number 32 426

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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BlACk AnD WHItE CAttlE

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация за развъждане 
 на Черношарената порода 
 в България, гр. Добрич.
 2. Асоциация на 
 развъдчиците на 
 Черношарената порода в  
 България, гр. Русе.

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол
-крави, брой 37 000
-стада, брой 467

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 137
-дози, брой 2 225 477
-изкуствено осеменяване, % 60

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Незастрашена

Тренд Нарастване

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association of Breeding Black 
 Pied Cattle in Bulgaria, town of 
 Dobrich.
 2. Association of the Cattle-
 breeders of Black Pied Cattle in 
 Bulgaria, town of Ruse.

Studbook established in:  2001

Under breeding control:
 - cows, number 37 000
 - herds, number 467 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 137
- semen doses, number 2 225 477
- artificial insemination, % 60

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing

ЧЕрнОшарЕнО ГОВЕдО

Базисна информация

Други наименования на породата Българско черношарено 
 говедо

Класификация Bos Taurus primigenius.

Произход България

Методи и условия на създаване Поглъщателно кръстосване 
 на крави от породите 
 Българско кафяво, Българско 
 червено и Симентал с 
 европейски (до 1970 г.) и 
 американски ХФ бици (след 
 1970 г.), както и разширено 
 възпроизводство на внесени 
 чистопородни черношарени 
 крави от различни страни в 
 Европа.

Година на признаване на породата 1990

Основен ареал Цялата страна, с изключение 
 на Родопите.

Стопанско използване Специализирана порода за  
 мляко.

General information

Other names of the breed Bulgarian Black and White 
 Cattle 

Classification Bos taurus primigenius

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Assimilative crossing of cows of 
 the breeds Bulgarian Brown 
 Cattle, Bulgarian Red Cattle and 
 Simmental with European 
 Holstein Frisien (until 1970) 
 and American Holstein Frisien 
 bulls (after 1970), as well as by 
 extended reproduction of 
 introduced pure-blood Black 
 and White cows from different 
 European countries. 

Year of breed recognition  1990

Main areas of distribution All over the country, except the 
 Rhodope region.

Economic use Breed specialized for milk 
 production.
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BlACk AnD WHItE CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
135-138
145-150

Wither height, cm
 - cows
 - bulls

Коса дължина, cм
-крави
-бици

160-165
190-195

Body length, cm
 - cows
 - bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-телета при раждане

550-600
800-1100
35-40

Live body weight, kg
 - cows
 - bulls
 - calves at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity:
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни 300-320

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, kg 5300-5600 Milk yield for a 305-day period, kg

Масленост на млякото, % 3.60-3.80 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в 
млякото, % 3.20-3.30

Protein content of milk, %

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 6 - 9 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 16 - 18 Economic maturity, months

Плодовитост, % 85-90 Fertility, %

Продължителност на 
използване, лактации. 2.8-4

Duration of use, lactations

Продуктивност / Meat performance
Месна

Среден дневен прираст, g 1100-1200 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 55-58 Slaughter output, %

Разход на КЕР за 1 kg 
прираст 6.0-6.5

Forage consumption per 
kg of weight gain

Информация: Проф. дсн Петко Петков, АРЧШПБ-гр. Русе
Information: Prof. Petko Petkov, DSc, Association of the Cattle-Breeders of the Black-and-White Cattle in Bulgaria, City of Ruse.

ЧЕрнОшарЕнО ГОВЕдО

Description of the breed
Breed specific characteristics
The largest size breed for milk production, with a fine and compact construction. 
The head is elongated, dry and gentle. The muzzle is broad with widely open 
nostrils. The horns are medium long. The body shapes are elongated, angular, 
with under-developed muscles. The neck is medium long to long, shallow and 
thin, with numerous clearly outlined skin folders. The back is straight, long and 
medium broad. The croup is well-developed, medium long to long, broad and 
straight. The ribs are slantwise positioned towards the dorsal line, with well-
expressed and wide intercostal zones. The limbs are thin and dry. The hooves 
have a regular shape and size. The dairy features are expressed very well. The 
udder is voluminous, trough- or goblet-shaped, widely attached high at the 
rear part. The teats are of optimal length, usually cylindrical in shape. Normally 
their tips are dark coloured. The tail is medium long to long, ending in a well-
outlined white tuft. 
The animals demonstrate very good adaptive and acclimatization capacities, 
but they have high food requirements. 
Colour:
- Hair coat  Black-and-white or red-and-
 white (rr). The black and the red 
 are not dominant body colours. 
 Variants with prevailing 
 pigmented or white coloration 
 are also to be found. 
- muzzle Dark, sometimes pink-mottled
- mucous membranes Dark, sometimes pink-mottled
- horns Light with dark tips
- hooves Black
- udder Usually white, but sometimes 
 dark-spotted udder and teats

Описание на породата
Основни отличителни белези
Най-едрата от породите за мляко, с нежна и плътна конституция. Главата 
е удължена, суха и благородна. Носното огледало е широко, ноздрите са 
широко отворени. Рогата са средно дълги. Формите на тялото са удължени, 
ъгловати и слабо замускулени. Шията е от средно дълга до дълга, плитка 
и тясна, с множество и ясно очертани кожни гънки. Гърбът е прав, дълъг и 
средно широк. Крупата е добре развита, от средно дълга до дълга, широка 
и права. Ребрата са косо разположени спрямо гръбната линия, с ясно из-
разени и широки междуребрени разстояния. Крайниците са тънки и сухи. 
Копитата са с правилна форма и големина. Млечните признаци са много 
добре изразени. Вимето е обемисто, ванообразно или чашовидно, с ви-
соко и широко задно захващане. Цицките са с оптимална дължина, като 
преобладава цилиндричната форма. Често върхът им е тъмно оцветен. 
Опашката е от средно дълга до дълга, завършва с добре очертан бял кичур. 
Животните са с много добра адаптивна и аклиматизационна способност, 
но са с високи изисквания към храненето.
Цвят
-космена покривка  Черно-бял (черношарен) или 
 червено-бял (rr). Черния и 
 червения цвят не са 
 доминиращи по тялото. 
 Възможни са варианта с 
 преобладаващо пигментирана 
 или бяла окраска
-носно огледало Тъмен, понякога с розови 
 петна
-мукози Тъмен, понякога с розови 
 петна
-рога Светли, с тъмни върхове.
-копита Черни
-виме По-често бяло, но се срещат и 
 с тъмни петна по вимето и 
 цицките
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The animals are large, having typical exterior traits and construction of the 
combined dairy and beef breeds. The head is medium. The body structure 
is proportional. The limbs are normally attached with tough bones, good 
musculature and a firm hoof horn. The udder is well developed, usually goblet-
shaped. The hair coat is short. The calves are gray-white at birth. At the age 
of 2-3-months they become gray-black and latter on they become gray-
brown. The female animals have an excellent shape of the udder and teats 
for machine milking. The milk is of high quality, with the highest content of 
kappa casein В, which makes it very suitable for cheese-production. The fat 
and protein contents are extremely favorable. The male calves are very good 
for fattening; they have good daily gain and high slaughter output. The meat 
is tender, pink-red, marbled, of good taste qualities. The breed adapts quickly 
to various breeding systems and climatic conditions. The animals demonstrate 
long lifespan and continuous productivity that are very important traits in the 
evaluation of the breed efficiency.
Colour:
- hair coat   Shades of gray to dark-brown
- muzzle Black with a light encircling ring
- mucous membranes Light (pink)
- horns Light, dark-tipped
- hooves Dark

Описание на породата
Основни отличителни белези
Говедата са едри, с типичен екстериор и конституция на комбинирани-
те млечно-месни породи. Главата е средно голяма. Телосложението е 
пропорционално. Крайниците са нормално поставени със здрави кости, 
добра замускуленост и твърд копитен рог. Вимето е добре развито с пре-
димно чашковидна форма. Космената покривка е къса. Телетата се раждат 
сиво-бели, на 2 - 3 месечна възраст стават сиво-черни, а по-късно - сиво-
кафяви. Животните имат отлична форма на вимето и цицките за машинно 
доене. Млякото е висококачествено, с най-високо съдържание на Капа (к) 
казеин В, което го прави особено подходящо за производството на сирене. 
Изключително благоприятно е и маслено-протеиновото отношение. Мъж-
ките телета се угояват много добре, имат висок дневен прираст и високи 
кланични показатели. Месото е нежно, розово-червено, мраморирано, с 
добри вкусови качества. Породата се адаптира бързо към различни систе-
ми на отглеждане и климатични условия. Животните са с високо дълголе-
тие и висока пожизнена продуктивност, което е много важен фактор при 
отчитане на ефективността на породата.
Цвят
-космена покривка  нюанси от светло сиво до 
 тъмно-кафяво
-носно огледало черно, със светъл пръстен;
-мукози светли (розови);
-рога светли, тъмни върхове;
-копита тъмни;

BRoWn CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
137-135
145-150

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

550-600
860-980
35-45

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни 290 - 310

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 4500-5000 Milk yield  for a 305-day 
period, kg

Масленост на млякото, % 4.0-4.2 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в
млякото,% 3.2-3.4

Protein content of milk, %

Информация:зооинж. Петър Чапкънов, Станимир Стойчев - АРКП
Information: zoo-engineer Petar Chapkanov, Stanimir Stoychev – Association of Brown Cattle Breeding

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 12 - 13 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 16 - 18 Economic maturity, months

Плодовитост, % 82 - 87 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8 - 10

Duration of use, years

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, кг 1.000-1.200 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 56-58 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг 
прираст, кг 5.6- 6.0

Forage consumption 
per kg of weight gain, kg

КафяВО ГОВЕдО

Базисна информация

Други наименования на породата Българско кафяво говедо

Класификация Bos taurus brahiceros

Произход България

Методи и условия на създаване Възпроизводително и 
 поглъщателно кръстосване 
 на местни сиви крави с бици 
 от Кафява алпийска порода, 
 внесени от Швейцария, 
 Германия и Австрия. На 
 по-късен етап от 
 породообразуването са 
 използвани бици от породата 
 Кафяво американско говедо.

Година на признаване на породата 1981

Основен ареал цялата страна, основно 
 Севлиевско, Велико-
 Търновско, Ямболско

Стопанско използване за мляко и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 Кафявата порода

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол
-крави, брой 3528
-стада, брой 67

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 41
-дози, брой 446 094
-изкуствено осеменяване, % 80

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Незастрашена

Тренд Нарастване

General information

Other names of the breed Bulgarian Brown Cattle

Classification Bos taurus brachyceros

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Reproductive and assimilation 
 crossing of local gray cows with 
 bulls of Brown Alpine cattle 
 breed imported from 
 Switzerland, Germany and 
 Austria. Later on, bulls of Brown 
 American cattle breed were 
 used in the breed formation. 

Year of breed recognition  1981

Main areas of distribution Throughout the country, 
 mainly in Sevlievo, Veliko 
 Tarnovo and Yambol regions

Economic use For milk and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Brown Cattle 
 Breeding

Studbook established in 2001

Under selection control
- cows, number 3528
- herds, number 67

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 41
- semen doses, number 446 094
- artificial insemination, % 80

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Descrition of the breed
Breed specific characteristics
A typical representative of the small cattle breeds for milk. The animals have 
gentle, compact, strong construction and graceful, fine, light body forms. 
The head is light, comparatively broad-foreheaded, finely cut, with big vivid 
eyes and widely open nostrils. The body is deep, elongated and slightly built. 
The chest is comparatively long and deep but narrow. The bones are well-
developed; the legs are strong, with well-developed tendons and a strong 
hoof horn. 
The Bulgarian Rhodope Cattle is the breed of the highest relative milk yield, 
the highest milk concentration, the highest fertility and the most continuous 
use in the country. It has an excellent adaptive capacity and extremely high 
ecological plasticity. 
Colour:
- Hair coat Non-typized, basically light red-
 brown (deer-like) and gray. 
 Individuals of white spots on 
 various parts of the body and 
 even red-pied animals are often 
 found.
- muzzle Dark, with a light encircling ring
- mucous membranes Dark, sometimes pink
- horns White with black tips
- hooves Lead-gray to black 
- udder Light yellow.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Типичен представител на дребните породи за мляко. Животните са с нежна 
- плътна, здрава конституция, грациозни с изтънчени, леки форми. Главата 
е лека, сравнително широкочела, красиво моделирана с големи живи очи 
и широко отворени ноздри. Тялото е дълбоко, удължено, слабо надстрое-
но. Гърдите са сравнително дълги и дълбоки, но тесни. Костите са  добре 
развити, краката са здрави, с добре развити сухожилия и здрав копитен 
рог. Българското родопско говедо е породата с най- висока относителна 
млечност, най- висока концентрация на млякото, най- висока плодовитост 
и продължителност на използване в страната, с отлична адаптивна спо-
собност и изключително високата екологична пластичност.
Цвят
-космена покривка  Нетипизиран, основно – 
 светло - червено-кафяв 
 (сърнешки) и сив. Често се 
 срещат бели петна по 
 различни части на тялото и 
 дори червено – шарени 
 животни.
-носно огледало тъмно, със светъл пръстен;
-мукози тъмни, понякога розови
-рога бели с черни върхове;
-копита оловно-сиви до черни;
-виме светло – жълто.

BUlGARIAn RHoDoPE CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
114-122
148

Wither height, cm
 - cows
 - bulls

Коса дължина, см
-крави
-бици

138-146
183

Body length, cm
 - cows
 - bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

350-420
600-700
20-24

Live body weight, kg
 - cows
 - bulls
 - at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни

278 
(180 – 300)

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 2500-3500
(5000)

Milk yield for a 305-day 
period, kg

Масленост на млякото, % 5.12 (3.9-6.9) Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в
млякото,%

3.71
(2.85-4.97)

Protein content of milk, 
%

Информация: доц. д-р Васил Николов; Зооинж.Жана Гаджева – Председател на АБРГД
Information: Assoc. Prof. Vasil Nikolov, PhD; Zoo-engineer Zhana Gadzheva – Chairwoman of the Association of Cattle-Breeding of Bulgarian Rhodope Cattle and Jersey Cattle

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 9 – 10 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18.9 (16-21) Economic maturity, months

Плодовитост, % 89-92 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 10 – 15

Duration of use, years

Месодайна, бичета / Meet performance from young bulls

Среден дневен прираст
4-12 мес, кг

0.881 
(0,740-1,000)

Average daily gain 4 - 
12 months, kg

БълГарСКО рОдОПСКО ГОВЕдО

Базисна информация

Класификация B.t.brachiceros

Произход България

Методи и условия на създаване Възпроизводително 
 кръстосване на Родопското 
 късорого говедо 
 първоначално с Местно сиво, 
 Софийско кафяво, Обирентал 
 и др., а в последствие с 
 породата Джерсей, която е 
 основна порода 
 подобрителка

Година на признаване на породата 1989

Основен ареал Родопите. Отделни стада в 
 цялата страна.

Стопанско използване за мляко

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 Българското родопско говедо 
 и Джерсея

Година на завеждане на родословната 
книга 2003

Под селекционен контрол
-крави, брой 1097
-бици, брой 24
-стада, брой 49

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 18
-дози, брой 105197
-изкуствено осеменяване, % 70

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Намаляване

General information

Classification Bos taurus brachyceros

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Initially, by reproductive 
 crossing between the Rhodope 
 shorthorn cattle with the local 
 Gray cattle, Sofia Brown cattle, 
 Oberinntal cattle, etc., and, 
 later on, with Jersey as the most 
 often used breed in the 
 improvement programmes. 
 
Year of breed recognition  1989

Main areas of distribution The Rhodopes. Isolated herds 
 throughout the country.

Economic use for milk

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Breeding 
 Bulgarian Rhodope Cattle and 
 Jersey Cattle 

Studbook established in 2003

Under breeding control
 - cows, number 1097
 - bulls, number 24
 - herds, number 49 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 18
- semen doses, number 105197
- artificial insemination, % 70

Classification of the breed according to 
the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Decreasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The breed has a typical exterior of the combined milk and beef breeds. Animals have 
a large, deep and wide body. The head is relatively small, wider at the eye orbits. It 
has a straight profile line, a wide muzzle, a fine neck and throat, well-developed wide 
shoulder-blades, a broad thorax and a straight dorsal line. The croup is broad and the 
tail is medium long. The legs are well-constructed, the thighs are wide and compact. 
The shanks are slightly slanted. The udder is trough-shaped, widely attached high 
at the rear, having well-developed quarters. The teats are medium-sized, cylindrical 
and positioned in the middle of the quarters. They are proportional, slightly pointing 
inward. The milk has an optimal fat to protein ratio for cheese production. The breed 
is highly resistant to mastitis. It displays an excellent meat performance. The good 
adaptability is an advantage of the breed. It is an alternative of the specialized dairy 
breeds.
Colour:
- hair coat  Red-and-white, the white colour covering the 
 lower part of the body and the periphery 
 (head, legs and tail). The red colour dominates 
 on the upper part of the body. It is intensive, 
 even closer to dark-red. The white head and 
 the red spots around the eyes and jaws are 
 generally tolerated.
- muzzle Pink
- mucous membranes Light
- horns Light

Описание на породата
Основни отличителни белези
Типичен екстериор за комбинираните млечни породи, с едро, дъбоко и широко 
тяло. Главата е сравнително малка, по-широка при очните орбити, с права про-
филна линия, широка муцуна, изчистен врат и прибрана гуша, добре сложени 
широки лопатки, широк гръден кош, права гръбна линия. Крупата е широка, 
опашката е средно дълга. Краката са с правилна постановка, бедрата са широки 
и плътни, свирките са леко наклонени. Вимето е ванообразно с високо и ши-
роко задно захващане, с добре развити четвъртини. Цицките са средно големи, 
цилиндрични, разположени в средата на четвъртините, съразмерни и сочещи 
леко навътре. Млякото е с оптимално маслено-протеиново съотношение за 
производство на сирене. Висока устойчивост към маститни заболявания. Много 
добра месодайна продуктивност. Предимство на породата е и добрата адаптив-
на способност. Алтернатива на специализираните млечни породи.
Цвят
-космена покривка  червено-бяла, като белият цвят се  простира 
 по долната част на тялото и  по периферията 
 (глава, крака и опашка), а червеният цвят,  
 доминиращ по горната част на тялото е 
 наситен, по-скоро тъмен; бялата глава и 
 червените петна около очите и  по 
 челюстите са толерирани.
-носно огледало Розово
-мукози Светли
-копита Светли

MontBElIARD CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
145-150
150-155

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

650-800
1000-1200
35

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни 305

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 5880 Milk yield  for a 305-day 
period, kg

Масленост на млякото, % 4.01 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в
млякото,% 3.41

Protein content of milk, %

Информация: Атанас Атанасов, АРГПМС
Information: AtanasAtanasov, National Association of the Breeders of Monbeliard and Simmental Cattle Breeds 

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10 - 12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18 - 19 Economic maturity, months

Плодовитост, % 80 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7

Duration of use, years

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, кг 1200-1300 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 56-58 Slaughter output, %

МОнБЕлИард

Базисна информация

Класификация Bos Taurus frontosus

Произход Франция

Методи и условия на създаване кръстосване на френски 
 местни породи със Симентал, 
 на по късен етап е влята кръв 
 от Червеношарен холщайн, 
 при условията на варовито 
 плато в източна Франция.

Година на признаване на породата 1889

Основен ареал Планинските райони на 
 Франция, втора по 
 разпространение във 
 Франция. В България, 
 равнинните части на 
 страната, главно Западна 
 България

Стопанско използване за мляко и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Национална асоциация за 
 развъждане на говеда от 
 породите Монбелиард и 
 Симентал

Година на завеждане на родословната 
книга 2007

Под селекционен контрол
-крави, брой 1375
-стада, брой 19

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 2
-дози, брой 5955
-изкуствено осеменяване, % 100

Тренд нарастване

General information

Classification Bos taurus frontosus
 
Origin France

Methods and techniques of developing 
the breed Crossbreeding of French local 
 breeds with Simmental. Later 
 on, Red-pied Holstein blood 
 was added under the 
 conditions of a karstic plateau 
 in Eastern France. 

Year of breed recognition  1889

Main areas of distribution In the mountainous regions of 
 France. It is the second largest 
 cattle breed in France. In 
 Bulgaria it is spread mainly in 
 the lowland parts of the 
 country, predominantly in 
 Western Bulgaria. 

Economic use For milk and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization National Association of the 
 Breeders of Montbeliard and 
 Simmental Cattle Breeds

Studbook established in 2007

Under breeding control
- cows, number 1375
- herds, number 19

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 2
- semen doses, number 5955
- artificial insemination, % 100

Trend Increasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The animals have a classical large-sized body construction typical of a combined 
breed for meat and milk production, with well-developed lactation features and 
rich musculature. The head is relatively big and broad. Most of the animals have 
pigmentation around the eyes. The neck is medium long with a well-developed 
dewlap. The chest is deep and wide, the abdomen is barrel-shaped, the ribs are round-
arched, wide and long, the limbs have strong bones and they are correctly positioned. 
The udder is well-developed, widely attached high at the rear part, reaching well 
forward to the abdomen. The teats are long and thick. The breed is characterized 
by the rapid growth, soft meat, high milk performance, calm temperament, disease 
resistance and excellently developed mother instinct. It adapts very well under various 
environmental, climatic and breeding conditions.
Colour:
- hair coat  The colour varies from golden-yellow to red, 
 with white spots on different parts of the body. 
 The head is white. Often white stripes pass 
 along the forequarter.
- muzzle Pink
- mucous membranes Light pink
- horns Waxy yellow
- hooves Waxy yellow

Описание на породата
Основни отличителни белези
Имат класическо телосложение на едра комбинирана порода за месо и 
мляко с добре развити млечни признаци и богата мускулатура. Главата е 
относително голяма, широка. По голяма част от животните са с пигмен-
тирани околоочни орбити. Шията е средно дълга с добре развит гердан. 
Гърдите са дълбоки и широки, коремът е бъчвообразен, ребрата са косо 
поставени, широки и дълги,  а крайниците са със здрави кости и с правил-
на постановка. Вимето е добре развито, захванато широко и високо отзад и 
напред за корема. Цицкиге са дълги и дебели. Породата се отличава с бърз 
растеж, нежно месо, висока млечност, спокоен нрав, устойчивост към за-
болявания и отлично развит майчин инстинкт. Адаптира се много добре 
при различни природно – климатични и стопански условия
Цвят
-космена покривка  Цветът варира от златисто жълт до червен с 
 бели петна по различни части на тялото. 
 Главата е бяла, а по предния пояс често се 
 срещат бели ивици
-носно огледало Розово
-мукози Светло-розови
-рога Восъчно-жълти
-копита Восъчно-жълти

SIMMEntAl

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
136-150
150-160

Wither height, cm
 - cows
 - bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

600-660
1000-1200
40-42

Live body weight, kg
 - cows
 - bulls
 - at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни 305

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 5387 Milk yield  for 305-day period, kg

Масленост на млякото, % 3.9-4.2 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в
млякото,% 3.7-3.8

Protein content of milk,%

Информация:Атанас Атанасов НАРГМС
Information: Atanas Atanasov – National Association of Cattle-Breeding 
of Montbeliard and Simmental breeds

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10 – 12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18 – 19 Economic maturity, months

Плодовитост, % 92-95 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7

Duration of use, years

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, кг 1.000-1.300 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 58-62 Slaughter output , %

СИМЕнтал

Базисна информация

Други наименования на породата Флеквих (в Германия и 
 Австрия), Пи Руж(Франция)

Класификация Bos Taurus frontosus

Произход Швейцария

Методи и условия на създаване Симинталът е Швейцарска 
 порода, създадена при 
 условията на богатите 
 алпийски пасища.
 Първата симентализирана 
 порода у нас – Кулското 
 говедо е създадена в 
 Северозападна България, 
 чрез стихийно кръстосване 
 на Местното сиво говедо със 
 сименталски бици, главно от 
 сръбски и швейцарски 
 произход. На по – късен етап, 
 чрез възпроизводително и 
 поглъщателно кръстосване е 
 създадена породата 
 Българско сименталско 
 говедо

Година на признаване на породата 1981

Основен ареал Северозападна, северна 
 централна България, в някои 
 райони на Южна България.

Стопанско използване за мляко и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Национална асоциация за 
 развъждане на говеда от 
 породите Монбелиард и 
 Симентал

Година на завеждане на родословната 
книга 2007

Под селекционен контрол
-крави, брой 517
-стада, брой 16

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 12
-дози, брой 148680
-изкуствено осеменяване, % 80

Тренд намаляване

General information

Other names of the breed Fleckvieh cattle (in Germany 
 and Austria)
 Pie Rouge (France)

Classification Bos taurus frontosus

Origin Switzerland

Methods and techniques of developing 
the breed Simmental cattle are a Swiss 
 breed, which originated under 
 the conditions of the lush 
 Alpine pastures. The extinct 
 Kula Cattle was the first 
 simmentalized breed in our 
 country. It was developed 
 in North-Western Bulgaria 
 by random crossing of the local 
 gray cattle with Simmental 
 bulls, mainly of Serbian and 
 Swiss origin. At a later stage, 
 the Bulgarian Simmental Cattle 
 breed was created by 
 reproductive and assimilative 
 crossing. 

Year of breed recognition  1981

Main areas of distribution North-Western and North 
 Central Bulgaria, in some 
 regions of South Bulgaria.

Economic use for meat and milk

Breeding status 

Name of the breeding organization National Association of Cattle-
 Breeding of Montbeliard and 
 Simmental breeds

Studbook established in 2007

Under breeding control
 - cows, number 517
 - herds, number 16 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 12
- semen doses, number 148 680
- artificial insemination, % 80

Trend Decreasing
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Description of breed
Breed specific characteristics
The animals are short, stumpy with deep and broad chests, barrel-shaped, with 
a prominent forechest.  The body is well-rounded with well-developed muscles, 
harmonious, compact, with a good rectangular shape. The head is small, with 
a slightly concaved profile, a protruding sharp occipital crest. The neck is short 
with well-developed muscles. The thighs are deep, roomy and protruding. 
They reach the hocks. The animals produce qualitative marbled meat. They 
have a lively temperament, but often demonstrate a bad temperament. They 
efficiently assimilate the voluminous forages and are excellent pasture animals.
Colour:
- Hair coat Black or red (recessive colour)
- muzzle Black, dark-red, respectively
- mucous membranes Black, dark-red, respectively
- horns Hornless
- hooves Black
- udder Black, dark-red, respectively, 
 sometimes white

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са ниски, сбити с дълбоки и широки гърди, бъчвообразни, със 
силно издаден предгръдник. Тялото е добре закръглено и замускулено, 
хармонично, компактно с правилна правоъгълна форма. Малка глава, с 
леко вдлъбнат профил, с изпъкнал, остър тилен гребен. Къса и добре за-
мускулена шия, Бутовете са дълбоки, обемни и изпъкнали, достигащи до 
скакателните стави. Животните произвеждат качествено, мраморирано 
месо. Имат жив темперамент, често и лош нрав. Ефективно оползотворяват 
обемистите фуражии и са отлични пасищни животни.
Цвят
-космена покривка  Черен или червен (рецисивен 
 цвят)
-носно огледало Черен респективно 
 тъмночервен
-мукози Черен респективно 
 тъмночервен
-рога Безроги
-копита Черни
-виме Черен респективно 
 тъмночервен, понякога бяло

ABERDEEn AnGUS CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
125-127 
135

 Wither height, cm
 - cows
 - bulls

Коса дължина, см
-крави
-бици

137
147

Body length, cm
 - cows
 - bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

600-650
1000
15-20

Live body weight, kg
 - cows
 - bulls
 - at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Млечност, кг 1750 Milk yield, kg

Масленост на млякото, % 4,4 Fat content of milk, %

Информация: Литературни източници
Information: Literature reference sources

Месодайна / Meat performance

Среден дневен прираст, г 850-900 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 65-70 Slaughter output, %

Разход на фураж КЕР за кг
прираст 5,5-6,5

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg 

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10-12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 13-15 Economic maturity, months

Плодовитост, % 90-95 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

7-9 Duration of use, years

аБЕрдИн анГУС

Базисна информация

Класификация Bos Taurus brachycephalus

Произход Шотландия

Методи и условия на създаване Чистопородно развъждане 
 на местно примитивно черно 
 безрого говедо. Използван е 
 инбридинг. Ареалът на 
 създаване се характеризира с 
 влажен климат и  пасищно 
 отглеждане по хълмисти 
 терени.

Година на признаване на породата 1862

Основен ареал Отделни стада в цялата 
 страна.

Стопанско използване за месо; промишлено 
 кръстосване с млечни 
 породи, главно в Родопите

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 2
-дози, брой 14789

Тренд Нараства

General information

Classification Bos taurus brachycephalus

Origin Scotland

Methods and techniques of developing 
the breed Pure-breed breeding of the 
 local primitive Black Hornless 
 Cattle through inbreeding. The 
 region of the breed 
 development is characterized 
 by a humid climate and 
 pasture-breeding on hilly 
 terrains. 

Year of breed recognition  1862

Main areas of distribution Single herds throughout the 
 country.

Economic use For meat; industrial-scale 
 crossbreeding with milk breeds, 
 mainly in the Rhodope 
 mountains

Breeding status no breeding control

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 2
- semen doses, number 14 789

Trend Increasing
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Descriptin of breed
Breed specific characteristics
A medium-sized breed. The body is proportional, deep and broad, with strong 
muscles over the back, the loin, the croup and the hips. The head is broad and 
light with medium long and thick horns. The neck is short with well-developed 
muscles. The breasts are deep, broad and barrel-shaped, with well-developed 
and prominent forechest. The limbs are short, widely attached and tough. 
The skin is thick and loose, covered with long, rough hairs. The construction 
is firm. The breed is unpretentious and easily adaptable. High-quality meat is 
produced when pasture-bred. 
Colour:
- hair coat   Dark red; the head, the lower 
 part of the neck, the forechest, 
 the abdomen, the legs and the 
 tail tuft are white. 
- muzzle Pink
- mucous membranes Pink
- horns Short, thick and curved down on 
 both sides of the head or 
 hornless
- hooves Waxy-yellow

Описание на породата
Основни отличителни белези
Средно едра порода. Пропорционално, дълбоко и широко тяло, силно за-
мускулено на гърба, поясницата, крупата и бутовете. Главата е широка и 
лека със средно дълги и плътни рога. Шията е къса и добре замускулена. 
Гърдите са дълбоки, широки и бъчвообразни, с добре развита и издаде-
на напред гръдна кост. Крайниците са къси, широко поставени и здрави. 
Кожата е дебела и рехава, покрита с дълги и груби косми. Здрава консти-
туция, невзискателност, приспособимост. Качествено месо при пасищно 
отглеждане.
Цвят
-космена покривка  тъмночервен; главата, долната 
 част на шията, предгръдникът, 
 коремът, краката и китката на 
 опашката са бели.
-носно огледало розово.
-мукози розови.
-рога къси, дебели и се спускат 
 надолу от двете страни на 
 главата или безрог
-копита восъчно-жълти.

HEREfoRD CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
140
150

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Коса дължина, см
-крави
-бици

153
163

Body length, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

600-800
1000-1200
30-32

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Млечност, кг 1500 Milk yield, kg

Масленост на млякото, % 4,4 Fat content of milk, %

Информация: Литературни източници
Information: Various literature sources

Месодайна / Meat performance

Среден дневен прираст, г 850-950
(1200-1500)

Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 63-68 Slaughter output, %

Разход на фураж КЕР за кг
прираст 6.07

Forage consumption 
per kg of weight gain, 
kg

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18-21 Economic maturity, months

Плодовитост, % 85-93 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

15 Duration of use, years

ХЕрЕфОрд

Базисна информация

Класификация Bos Taurus brachycephalus

Произход Англия

Методи и условия на създаване В графство Херфордшир чрез 
 кръстосване на местно 
 дребно червено говедо с 
 едро уелско говедо, в 
 хълмист район с богати 
 пасища.

Година на признаване на породата 1742

Основен ареал най-разпространената 
 порода за месо

Стопанско използване за месо

развъден статус Извън селекционен 
 контрол 

Тренд Нарастване

General information

Classification Bos taurus brachycephalus
 
Origin England

Methods and techniques of developing 
the breed In Herefordshire, by 
 crossbreeding of a local small 
 red cattle with a large Welsh 
 cattle in a hilly region of rich 
 grasslands. 

Year of breed recognition  1742

Main areas of distribution The most widespread breed for 
 meat

Economic use for meat

Breeding status 

No breeding control
- cows, number 1463
- herds, number 26

Trend Increasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The animals are large with a comparatively small and short head. The forehead 
and the muzzle are wide. The head profile is comparatively straight. The neck 
is short, and the chest is broad and deep. The withers are low, bifurcated and 
well-muscled. The back line is straight. The loin is wide and the croup and the 
hips are well-developed, wide and muscled. The back is often soft. The skin 
is medium-thin but elastic. The bones are thick, tough and rough. The body 
structure is large and clumsy with a well-developed rear part. Good gain in 
weight until adulthood. The breed does not accumulate fats, but the muscles 
are rougher. Milk characteristics are underrepresented. The ease of calving is 
92%. The breed has good adaptability, calm temperament and it is suitable to 
be bred under the conditions of different breeding technologies.
Colour:
- hair coat  White or creamy-white
- muzzle Pink
- mucous membranes Pink
- horns Wax-yellow
- hooves Wax-yellow

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са едри, със сравнително малка и къса глава, челото и муцу-
ната са широки, профилът на главата е сравнително прав. Шията е къса, 
гърдите са широки и дълбоки. Холката е ниска, раздвоена, добре замуску-
лена. Гръбната линия е права. Поясницата е широка, крупата и бутовете са 
силно развити, широки и замускулени. Често се среща мек гръб. Кожата е 
среднодебела, но еластична. Дебели, здрави и груби кости. Телосложени-
ето се характеризира с едри грубовати форми, с добре развита задна част. 
Висок прираст до късна възраст. Не натрупва тлъстини но мускулатурата е 
по- груба. Слабо проявени млечни признаци,. Лекотата на отелване е 92%. 
Породата се характеризира с добра адаптивност и спокоен темперамент и 
е пригодена за различни технологии на отглеждане.
Цвят
-космена покривка  Бял или кремаво-бял
-носно огледало Розово
-мукози Розови
-рога Восъчно-жълти
-копита Восъчно-жълти

CHARolAIS CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
140-145
147-155

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

700-800
1100-1300
46-49

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Млечност, кг 1800 Milk yield , kg

Масленост на млякото, % 4.0 Fat content of milk, %

Информация: Литературни източници
Information: Various literature sources

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, г 1300-1400
(1500-1770)

Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 60-69% Slaughter output, %

Разход на фураж КЕР за кг
прираст 6,5-7

Forage consumption 
per kg of weight gain, 
kg

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 12 - 13 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 20 - 22 Economic maturity, months

Плодовитост, % 86-92 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7

Duration of use, years

шарОлЕ

Базисна информация

Произход Франция

Методи и условия на създаване В долината Арконс, регион 
 Шароле-Брион от местно 
 едро говедо като впрегатни 
 животни.По късно е  „влята 
 кръв” от Шортхорн и 
 селекцията е насочена към 
 месно направление. Мек 
 климат, добри пасища.

Година на признаване на породата 1864

Основен ареал Франция и цяла Европа

Стопанско използване за месо

развъден статус Извън селекционен
 контрол 

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 2
-дози, брой 36 906

Тренд Нарастване

General information

Origin France
 
Methods and techniques of developing 
the breed In the valley of the Arconce 
 river, region of Charolais-Brion, 
 from local large cattle, used as 
 draught animals. Later on, it 
 was crossbred with Shorthorns 
 with the aim of using the 
 new breed for meat production. 
 The breed prefers a mild 
 climate and good pastures. 

Year of breed recognition  1864

Main areas of distribution France and throughout Europe

Economic use for meat

Breeding status 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- bulls, number 2
- semen doses, number 36 906

Trend Increasing
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Description of  the breed
Breed specific characteristics
The bred is characterized by a large, strong muscular body, a short head, broad 
forehead and muzzle. The horns are fine, slightly curved forward. The neck is 
short. The chest is broad and rounded. The croup is wide and the rear part of 
the body is muscular and rounded. The abdomen, the inner side of the thighs 
and the legs, the udder and the eye orbits are lighter in colour. The bones are 
thin, the legs are short and the musculature is evenly developed along the 
whole body. The meat is juicy, poor in fat, with thin layers of fat and optimal 
ratio between red meat ant fat. Black and hornless forms of the breed were 
also established.  
Colour:
- hair coat  wheat (golden)-yellow to dark red
- muzzle pink
- mucous membranes pink
- horns light
- hooves light

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните се отличават с едро, силно замускулено тяло, къса глава, ши-
роко чело и муцуна. Рогата са нежни, леко насочени напред. Шията е къса. 
Гърдите са широки и закръглени. Крупата е широка, задната част е силно 
замускулена и закръглена. Коремът, вътрешната част на бедрата и краката, 
вимето и околоочните орбити са по светло оцветени. Тънки кости, къси 
крака, равномерно натрупване на мускулатура по тялото. Месото е сочно, 
постно, с тънки прослойки мазнина и оптимално съотношение на черве-
ното месо към тлъстините. Създадени са черна и безрога форма.
Цвят
-космена покривка  пшеничено (златисто)-жълт до 
 тъмночервен
-носно огледало розово
-мукози розови
-рога светли
-копита светли

lIMoUSIn CAttlE

Височина при холката, см
-крави
-бици

 
137
145

 Wither height, cm
- cows
- bulls

Жива маса, кг
-крави
-бици
-при раждане

650
1100
34 – 42

Live body weight, kg
- cows
- bulls
- at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Информация: доц. д-р Янко Горинов
Information: Associate Professor, Yanko Gorinov, PhD

Продуктивност / Productivity
Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, г 1160-1500 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 65-68 Slaughter output, %

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 10 – 12 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 18 – 19 Economic maturity, months

Плодовитост, % 90-95 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7 – 8

Duration of use, years

лИМУзИн

Базисна информация

Произход Франция

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция на 
 местно аквитанско говедо, 
 в района на западните 
 гористи области на 
 Централна Франция, с бедни 
 пресечени пасища и високи 
 температурни колебания.

Година на признаване на породата 1854

Основен ареал отглежда се в над 60 страни 
 на всички континенти, у нас 
 отделни стада в равнинната 
 част на страната

Стопанско използване за месо

развъден статус Извън селекционен
 контрол 

Тренд Нарастване

General information

Origin France

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful breeding of the 
 local Blonde d‘Aquitaine cattle 
 in the unproductive poor 
 pastures on the broken terrains 
 in the region of the western 
 woodland areas of Central 
 France, characterized by great 
 temperature fluctuations.

Year of breed recognition  1854

Main areas of distribution It is bred in more than 60 
 countries in all the continents 
 (except Antarctica). Single 
 herds are kept in Bulgaria in the 
 lowland parts of the country. 

Economic use for meat

Breeding status no breeding control 

Trend Increasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
The animals have a massive, compact body construction, with broad and deep 
chests and a strong bone system. The head is dry, with an elongated facial part, 
with a short and often protruding forehead. When walking, the head stands 
high almost in a horizontal position. The eyes are large and black. The horns are 
snail-like curved to a different degree. The neck is medium long, with numerous 
folds. The back is short, broad and saddle-shaped. The croup is medium long, 
wide and usually sloped. The legs are moderately thick, with strong and wide 
hooves and soft pasterns for easy walking in marshlands. 
The udder is well-developed and suitable for machine milking. The milk veins 
are well-defined.
The Bulgarian Murrah Buffalo is used in both extensive and intensive breeding 
systems. 
The animals of the breed have an excellent adaptive potential, which allows 
them to be spread in the various ecosystems of the four continents of the world.
Colour:
- hair coat   Black
- muzzle Black
- mucous membranes Dark
- horns Black
- hooves Black
- udder Black

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са с масивно, сбито телосложение, с широки и дълбоки гърди 
и здрава костна система. Главата е суха, с удължена лицева част, с късо, 
широко и често изпъкнало чело. При движение главата стои високо, поч-
ти в хоризонтално положение. Очите са  големи и черни. Рогата са с ох-
люобразна форма, с различна степен на извитост. Шията е средно дълга, 
тънка, с множество гънки. Гърбът е къс, широк и често седлест. Крупата 
е средно дълга, широка и в много случаи свлечена. Краката са средно 
дебели, със здрави и широки копита и меки бабки, за лесно движение в 
мочурищата. 
Вимето е добре развито и пригодно за машинно доене. Млечните вени са 
добре изразени.
Българската Мурра е пригодна както за  екстензивни, така и за интензивни 
системи на отглеждане.
Животните от породата имат отлични адаптационни способности, което 
дава възможност да са разпространени в различните екосистеми,  на 4 
континента.
Цвят
-космена покривка  черна
-носно огледало черно
-мукози тъмни
-рога черни
-копита черни
-виме черно

BUlGARIAn MURRAH BUffAlo

Височина при холката, см
-биволици
-бици

 
140-145
145-150

 Wither height, cm
 - buffalo cows
 - males

Жива маса, кг
-биволици
-бици
-при раждане

550-600
700-900
30-40

Live body weight, kg
 - buffalo cows
 - males
 - at birth

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

Информация: проф.дсн Цонка Пеева, БНАРБ
Information: Prof. Tsonka Peeva, DSc, Bulgarian National Association for the Development of Buffalo-Breeding 

Месна / Meat performance

Среден дневен прираст, кг 0,700-1,200 Average daily gain, kg

Кланичен рандеман, % 48-52 Slaughter output, %

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18-20 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост , мес 30-32 Economic maturity, months

Плодовитост, % 85 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 10 -15

Duration of use, years

Продуктивност / Productivity
Млечна / Milk performance

Продължителност на 
лактация, дни 210-305

Period of lactation, days

Млечност за 305 д, кг 1500-2500 Milk yield for a 305-day 
period, kg

Масленост на млякото, % 7-9 Fat content of milk, %

Съдържание на протеин в 
млякото,% 4.6

Protein content of milk, %

БълГарСКа МУрра

Базисна информация

Класификация Речен бивол / River buffalo

Произход България

Методи и условия на създаване поглъщателно кръстосване 
 на местния 
 (средиземноморски) бивол с 
 индийската порода Мурра

Година на признаване на породата 2002 / сертификат  № 10446

Основен ареал цялата страна

Стопанско използване специализирана порода за  
 мляко

развъден статус 

Име на развъдните организации 1. Българска национална 
 асоциация за развитие на 
 биволовъдството 
 2. Асоциация на българските 
 биволовъди

Година на завеждане на родословната 
книга 2002

Под селекционен контрол
-биволици, брой 4500
-бици, брой 150
-стада, брой 129

Генбанка (ИаСрж)
-бици, брой 16
-дози, брой 41687
-изкуствено осеменяване, % 1-2

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Застрашена

Тренд Нарастване

General information

Classification River buffalo 

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Assimilative crossing between 
 the local (Mediterranean) 
 buffalo with Indian Murrah 
 breed 

Year of breed recognition  2002 / Certificate No 10446

Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use Breed specialized for milk 
 production.

Breeding status 

Name of the breeding organization Bulgarian National Association 
 for the Development of Buffalo-
 Breeding 
 Association of the Bulgarian 
 Buffalo Breeders

Studbook established in 2002

Under breeding control
 - buffalo cows, number 4500
 - males, number 150
 - herds, number 129 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- males, number 16
- semen doses, number 41 687
- artificial insemination, % 1-2

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment  Endangered

Trend Increasing
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ОВцE

SHEEP BREEDInG
The diverse ecological and economic conditions in Bulgaria and the various needs and interests of the local people in our country, allowed raising a large number 
of sheep breeds. Both breeds Rilo-Monastery sheep and Svishtov sheep, described in the past, are considered extinct nowadays. The destiny of Bukyovo sheep, 
Panagyurishte sheep, Kotlen sheep, Strandzha sheep and Central Balkan sheep is unclear. For the remaining local breeds, a number of breeding organizations have 
been established. Nevertheless, the survival of some breeds is still questionable. Stara Zagora sheep is on the edge of extinction. In 2011, only 680 sheep of that 
breed have been under control in the breeding organization. Only 30 years ago the number of the breed representatives exceeded 145000, while 50 years ago they 
were over a million. Similar is the situation with White Maritza sheep, the number of the animals under control being reduced in the last 3 years by 30 %. In 2011, 
only 773 sheep and 25 rams in 10 flocks were under control. The following breeds are also endangered with extinction: Teteven sheep – 694 animals were under 
breeding control in 2011; Breznik sheep (812 animals) and Local Karnobat sheep (225 animals).
Comparatively stable are the populations of Daben sheep (5302 animals under breeding control in 2011), Karakachan sheep (3529), Cooper-Red Shumen sheep 
(4138), Patch-faced Maritza Sheep (1665), Central Rhodope sheep (3356), Replyan sheep (1554), Sofia (Elinpelin) Sheep (1380), West Balkan Mountains sheep 
(1076), Koprivshtitsa sheep (1039) and Sakar Sheep (1450 animals). 
The sheep of the local breeds are of relatively low productivity. They are extremely valuable as a unique unrepeatable genetic resource that must be preserved. 
Most of these breeds are not an object of breeding activities. Selection work is only aimed at the conservation of the genetic resources, typifying of the breed 
characteristics and increasing the number of the animals beyond the risk of extinction limit. 
In general, the breeds raised in Bulgaria in the past, were not characterized by good wool performance and high quality of wool. Probably, Karnobat Sheep is the 
only exception. In the middle of the past century the priorities of the breeding activities in Bulgaria were directed towards wool-producing sheep breeds. 
By crossing the local sheep with one of the world’s best wool-producing sheep breeds (Merinoflaish, Stavropol, Caucasian, Askanian, Australian Merino, New-
Zealand Corriedale, Lincoln, Romney-Mars, etc.), four fine-wool breeds have been created – North-West-Bulgaian, Thracian, Karnobat, Danube Fine Fleece sheep, 
and, 4 semi-fine-wool breeds – Balkan sheep breed, Rhodope Tsigai, North-Bulgarian and South-Bulgarian Corriedale.
Now, from the distance of time, it is difficult to judge why in the past it was decided to orientate Bulgarian sheep breeding to wool production. A possible 
explanation for that could be found in the flourishing development of the textile industry at that time. However, the artificial fibers and the fabrics made from them 
have already become known at the beginning of the century. 
The available statistical data indicate that even in the 70s of 20th century wool production in North America decreased by almost 40% in comparison with 1960s. In 
South America and Europe it actually remained at the same level. A decade later the world’s total production of wool decreased by 6 % compared to the previous 
one. Africa and Oceania also showed a tendency to a decrease of wool production like in the American continents. These indications remained unnoticed in 
Bulgaria and we continued to work towards the assimilation of the local breeds and the development of wool-producing sheep breeding. A rapid drop down of 
wool production was registered at the beginning of the present century. The decrease in the world production was about 12% in comparison with 1961, while the 
decrease in Bulgaria was estimated to 70%. What is more, in the last decade the world production decreased by 10 more percent. 
At present, sheep breeding activities are realized in 13 breeding organizations with 179128 sheep in total. The dairy sheep have the biggest share, representing 
67.3%. The autochthonous sheep are about 25.8%. The wool-producing sheep have been reduced to 5988, represented mainly by the North East Bulgarian Merino 
sheep breed, while all the other fine fleece breeds are represented by only one flock each. Compared to 2009, the number of the sheep under breeding control 
increased from 134852 to 179128, i.e. by 32.8%. 
The activitis in goat breeding are carried out in two breeding oganizations, covering 4777 goats, 84.9% of them being dairy and 15.1% autochthonous. The number 
of goats under breeding control has been maintained the same since 2009. 

Zooengineer :Elena Baycheva, Zooengineer: Stoyan Stoyanov

ОВцE

ОВцЕВъдСтВО
Разнообразните екологични и стопански условия в България и различните потребности и интереси на местното население са позволили у нас да бъдат 
създадени голям брой породи овце. Към днешна дата вече се считат за изчезнали описаните в миналото Риломанастирска овца и Свищовска овца. Не 
е ясна съдбата на Букьовската овца, Панагюрската овца, Котленска овца,  Странджанска овца, Среднопланинска овца.  За останалите местни породи са 
създадени развъдни организации, но независимо от това, съществуването на част от породите продължава да е под въпрос. На границата на изчезване 
е Старозагорската овца – през 2011 г. под контрол на развъдната организация са 680  овце. Само преди 30 години овцете от тази порода са били над 145 
хил., а преди 50 години – над  един милион. Подобна е ситуацията с Бялата  маришка овца, при която, през последните три години броят на контроли-
раните овце е намалял с 30 % и през 2011 г. се контролират 773 овце и 25 коча в 10 стада.  Застрашени от изчезване са Тетевенската  овца, от която под 
селекционен контрол през 2011 са 694 овце, Брезнишка – 812 , Местна карнобатска – 255.
Сравнително стабилни са популациите на Дъбенската овца, с контролирани през 2011 г. 5302 овце, Каракачанската овца – 3529, Медночервена шуменска 
– 4138, Вакла маришка – 1665, Среднородопска – 3356, Реплянска – 1554, Софийска (Елинпелинска) – 1380, Западностаропланинска – 1076, Копривщен-
ска – 1039  и Сакарска – 1450  овце.
Овцете от местните породи са със сравнително ниска продуктивност. Най-ценното при тях е уникалният, неповторим генофонд, който трябва да бъде 
запазен. По тази причина, при по-голяма част от тези породи селекция не се води. Развъдната работа е насочена към опазване на генофонда, типизиране 
на породите и увеличаване на броя им до преминаването на границите на застрашеност.
Отглежданите в миналото у нас породи като цяло не са се отличавали с висока вълнодайна продуктивност и добри свойства на вълната. Изключение 
прави може би единствено Карнобатската овца. От средата на миналия век започва работа по създаване на вълнодайно овцевъдство у нас. На основата 
на кръстосване на местните овце с едни от най-високопродуктивните вълнодайни породи в света (Меринофлайш, Ставрополска, Кавказка, Асканийска, 
Австралийски меринос, Новозеландски коридел, Линкълн, Ромни-марш и др.) са създадени 4 тънкорунни – Североизточнобългарска, Тракийска, Карно-
батска и Дунавска и 4 полутънкорунни породи- Старопланинска и Родопски цигай, Севернобългарски и Южнобългарски коридел.
От дистанцията на времето е трудно да се прецени защо е взето решение овцевъдството ни да бъде насочено именно към вълнодайното производство. 
Обяснение се търси в мощното развитие на текстилната ни промишленост по онова време. От началото на века обаче, вече са известни изкуствените 
влакна и тъканите  от тях. Статистическите данни, с които разполагаме, показват, че още през 70-те години на миналия век, в сравнение с 60-те производ-
ството на вълна в Северна Америка намалява почти с 40%, а в Южна Америка и Европа се задържа практически на едно ниво. В следващото десетилетие, 
в сравнение с предходното, общото производство на вълна в света намалява с 6 %, като към продължаващото намаляване на производството на вълна 
на американските континенти се присъединяват Африка и Океания. Тези сигнали въобще не са отчетени и у нас продължава усилено да се работи към 
претопяване на местните породи и създаване на вълнодайно овцевъдство. В началото на настоящето столетие настъпва истински срив в производството 
на вълна, като в световен мащаб то се свива в сравнение с 1961 г. с 12 %, а у нас със 70%. През последните 10 години световното производство намалява 
с още 10%.
В момента в овцевъдството се извършва развъдна дейност от 13 развъдни организации, които са обхванали 179 128 броя овце. С най-голям брой са 
овцете от млечно направление, те представляват 67,3 % и автохтонно направление – 25,8 %. Овцете от вълнодайно направление са намалели до 5988 
броя, като са представени от Североизточнобългарска тънкорунна порода, а другите тънкорунни породи са представени от по едно стадо. В сравнение 
с 2009 г. овцете, с които се извършва развъдна дейност са се увеличили от 134 852 броя на 179 128 броя или с 32,8%.
В козевъдството се извършва развъдна дейност от две развъдни организации, които обхващат 4777 броя кози – 84,9 % са млечни и 15,1 % автохтонни.  
Броят на обхванатите  кози в сравнение с 2009 г. се запазва.

зооинж. Елена Байчева, зооинж. Стоян Стоянов
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Breed description
Exterior characteristics
The animals have a rectangular body, well covered with wool. The chest is deep 
and broad. The head is of a straight profile, wool-covered to the eye-line. The 
ears are erect, black or spotted. The bone system is strong and compact and the 
legs are with firm hooves.
Horns Male animals are usually 
 hornless.
tail The tail is long and  reaching the 
 hock joint. 
fleece Open
Wool Semi-rough

Colour
- fleece White
- face White with black spots around 
 the eyes and the muzzle.
- legs White or black

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са с правоъгълно, добре зарунено тяло. Гърдите са дълбоки и 
широки. Главата е с прав профил, обраснала с вълна до очната линия. Уши-
те са изправени, черни или пъстри. Костната система е здрава и плътна, а 
краката са с твърди копита.
Рога Мъжките животни 
 обикновенно са безроги.
Опашка Опашката е дълга, достигаща 
 под скакателните стави.
Руно Отворено
Вълна Полугруба

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло, с черни петна около 
 очите и муцуната.
-крака Бели или черни

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
50-60 
70-90

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 60-88

Milk yield, kg
 - lactation

Информация: доц. д-р Андреа Колев
Information: Assoc. Prof. Andrea Kolev, PhD

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

BREznIk SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

10-18

2,5-2,9
3,0-3,5

- fiber length, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, 
% 102-104

Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

БрЕзнИшКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Западна България в 
 общините-Перник, Радомир, 
 Брезник, Кюстендил.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Сдружение”Развъдна 
 асоциация на аборигенните 
 породи овце от Западна 
 България”

Година на завеждане на родословната 
книга 2010

Под селекционен контрол 
-овце, брой 812
-кочове, брой 24
-стада, брой 9

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 2
-дози, брой 986
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed
  
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution Western Bulgaria, in Pernik, 
 Radomir, Breznik and Kyustendil 
 municipalities

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Breeding Association of  
 Aboriginal Sheep Breeds from 
 Western Bulgaria

Studbook established in 2010

Under breeding control 
- sheep, number 812
- rams, number 24
- flocks, number 9

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 2
- semen doses, number 986
- atificial insemination,% 0
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The head has a straight profile line; it is wool-covered to the eye-line. The ears 
are erect. The ears, the eye area and the muzzle have a specific pigmentation 
(splotch-faced). The pigment is usually black, but it could also be brown to 
ligth-brown. The sheep has a rectangular, comparatively small body. The chest 
is deep and broad. The bone system is strong and compact, the legs have firm 
hooves.
Horns The male animals are usually 
 hornless. Horned individuals are 
 also found, but the horns are not 
 massive.
tail Thin, reaching the hock joint, but 
 not reaching the ground.
fleece Commonly closed, but in some 
 animals the fleece is of a hair-
 type structure.
Wool Local improved or semi-rough

Colour
- fleece The predominant part of the 
 animals have white wool (up to 
 90%) and the rest – colored.
- face White or pigmented
- legs White or on large pigmentated 
 spots

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата е с права пофилна линия, обрасла с вълна до очната линия. Ушите 
са изправени. Ушите, областта около очите и муцуната имат характерна 
пигментация /вакли/. Обикновено пигментът е черен, но може да бъде ка-
фяв, до светлокафяв. Овцете са с правоъгълно тяло, сравнително дребни. 
Гърдите са дълбоки и широки. Костната система е здрава и плътна, а кра-
ката са с твърди копита.
рога Мъжките животни обикновено 
 са безроги. Срещат се и рогати, 
 но не с масивни рога.
Опашка Тънка, достигаща под 
 скакателните стави / но не до 
 земята/.
руно Предимно затворено, но се 
 срещат животни и с косичест 
 строеж.
Вълна Местна подобрена или 
 полугруба

Цвят
-руно Преобладаващата част са с 
 бяла вълна/до 90%/, 
 останалите- с цветна
-лице Бяло или пигментирано
-крака Бели или на едри 
 пигментирани участъци

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

57-60
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

62-65
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
45-55
70-80

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 50-60

Milk yield, kg
 - lactation

Информация: доц. д-р Андреа Колев / Information: Prof. Andrea Kolev, PhD

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

WESt BAlkAn MoUntAInS SHEEP (WESt StARA PlAnInA SHEEP)

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

44-48
40,0-31,1
10-12
59,39

2,5-3,5
4,0-5,0

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-140 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

заПаднОСтарОПланИнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Софийска, Врачанска, 
 Пернишка област и в 
 общините-Сливница, 
 Драгоман, Годеч, Своге, 
 Ботовград, Берковица, 
 Брезник и Трън

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Сдружение ”Развъдна 
 асоциация на аборигенните 
 породи овце от Западна 
 България”

Година на завеждане на родословната 
книга 2010

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1076
-кочове, брой 31
-стада, брой 9

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 2
-дози, брой 459
-изкуствено осеменяване,%
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Sofia, Vratsa and Pernik regions 
 and, Slivnitsa, Dragoman, 
 Godech, Svoge, Botevgrad, 
 Berkovitsa and Tran 
 municipalities

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Breeding Association of  
 Aboriginal Sheep Breeds from 
 Western Bulgaria

Studbook established in 2010

Under breeding control: 
- sheep, number 1076
- rams, number 31
- flocks, number 9

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 2
- semen doses, number 459
- atificial insemination,%
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The sheep are comparatively large in size, with an elongated body and a 
narrow and deep chest. The head is white, rarely covered with wool to eye-line; 
the profile is slightly projecting. The ears are medium-sized. The bone system is 
compact. The hooves are strong.  
Horns The rams and ewes are hornless, 
 but some individuals may be horned.
tail The tail is covered with wool and 
 reaches to the hock joint. 
fleece Semi-open
Wool Comparatively homogenous. 
 Some animals have rougher or a 
 mixed type of wool.

Colour
- fleece White
- face White. Sometimes pigmented 
 spots around the eyes, the 
 muzzle, on the ears and legs. A 
 breed specific white triangle on 
 the muzzle.
- legs White with coloured spots

Описание на породата
Екстериорни особености
Овцете са сравнително едри с продълговато тяло, тесни и дълбоки гърди. 
Главата е бяла, рядко зарунена до очната линия, с прав или леко изпъкнал 
профил. Ушите са средно големи. Костната система е плътна. Копитата са 
здрави. 
рога Кочовете и овцете са безроги. 
 Срещат се и с рога.
Опашка Опашката е обрасла с вълна и 
 достига до скакателните стави.
руно Полуотворено
Вълна Сравнително еднородна. Има 
 животни с по- груба и смесена 
 вълна.

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло. Около очите, муцуната, 
 по ушите и краката се срещат 
 цветни петна. На муцуната има 
 характерен за породата бял 
 триъгълник.
-крака Бели с цветни петна

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

59,8
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

64
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
50-65
90-100

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-дойна 100-140

Milk yield, kg
 - milking

Информация: доц. д-р Андреа Колев
Information: Assoc. Prof. Andrea Kolev, PhD

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

SofIA SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

10-12

2-3
4-5

- fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-140 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

СОфИйСКа ОВца

Базисна информация

Други наименования на породата Елинпелинска овца

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Софийско поле, в районите на 
 Елин Пелин, Нови хан, Равно 
 поле, Иваняне, Враждебна и 
 др.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Сдружение ”Развъдна 
 асоциация на аборигенните 
 породи овце от Западна 
 България”

Година на завеждане на родословната 
книга 2010

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1380
-кочове, брой 58
-стада, брой 12

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 1
-дози, брой 606
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Other names of the breed Elin-Pelin Sheep

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution In Sofia plain, in the regions of 
 Elin Pelin, Novi Han, Ravno Pole, 
 Ivanyane, Vrazhdebna, etc.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Breeding Association of  
 Aboriginal Sheep Breeds from 
 Western Bulgaria

Studbook established in 2010

Under breeding control 
- sheep, number 1380
- rams, number 58
- flocks, number 12

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 1
- semen doses, number 606
- atificial insemination,% None
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The elongated body shape, the long limbs and tail are the distinguishing 
features of White Maritza sheep breed. The head is usually short to medium-
long and narrow with a straight profile line. The ears are medium-sized,  
projecting and slightly bent down. The neck is long and narrow. The back is 
long, narrow to medium-broad. The chest is deep, medium-broad. The legs are 
long with  a strong bone system. The animals are well-covered with wool. The 
belly of some sheep is slightly covered with wool, while in others it is bare. The 
wool around the head is not sheared throughout the years and it forms the so 
called “hood”, which has a decorative function. The wool around the hock and 
the carpal joints is also not sheared. 
Horns The ewes are hornless, while both horned and 
 hornless rams are found. However, the horns are 
 poorly developed. 
tail The tail is long and sometimes touches the ground or 
 drags behind.
fleece The fleece is of a staple structure, with thinned tips 
 (locks).
Wool The wool is homogenous, soft and classified as soft 
 wool according to the requirements of the Bulgarian 
 State Standard.

Colour
- fleece The typical colour is white, but also pigmented sheep 
 are found (between 4 and 10 % of the animals). There 
 are also mottled sheep (1-3 %), (Dimov, 1998).
- face white
- legs white

Описание на породата
Екстериорни особености
За Белите Маришки овце са характерни удължена форма на тялото, край-
ниците и опашката. Главата обикновено е къса до средно дълга, тясна с 
права профилна линия. Ушите са средно големи насочени встрани, леко 
наведени. Шията е дълга, тясна. Гърбът е дълъг, тесен до средноширок. 
Гръдния кош е дълбок, средно широк. Краката са дълги със здрава кост-
на система. Животните са добре зарунени. Коремът при някои е слабо 
зарунен, а при други- незарунен. Вълната около главата не се стриже и с 
годините се оформя така-наречената “качулка”, която има декоративен ха-
рактер. Вълната около скакателните и карпални стави също не се стриже.  
рога Овцете са безроги, а при кочовете се срещат 
 безроги и рогати животни. Там където ги има 
 рогата са слабо развити
Опашка Опашката е дълга и понякога се влачи по земята.
руно Руното е с щапелен строеж със заострени върхове 
 на щапелите (фитили).
Вълна Вълната е еднородна, мека и според БДС се 
 класифицира като мека вълна.

Цвят
-руно Типичния цвят е белият, но се срещат и 
 пигментирани овце (от 4 до 10 % от овцете). 
 Срещат се и шарени овце от 1 до 3 % (Dimov, 1998).
-лице Бяло
-крака Бели

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

75
85

Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
71
100
4,8

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, l
-дойна (за 137 дни)
-среднодневна

110,6
0.823

Milk yield, l
 - milking (for a 137-day period)
 - average daily 

Информация: доц. д-р Дойчо Димов
Information: Assoc. Prof. Doycho Dimov, PhD

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

WHItE MARItzA SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

48 мо
32,151
10-11

3,5
5,0

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 152 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 4

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
До 30 дневна възраст
От 30 до 60 дневна възраст

337
289

Average daily gain, g
Until 30 days of age
Within 30 to 60 days of 
age

Кланичен рандеман, %
-до 60 дневна възраст 53,6

Slaughter output, %
 - until 60 days of age

Бяла  МарИшКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция. 
 Чистопородно развъждане.

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал На север и запад от град 
 Пловдив, Пазарджишко, 
 Пловдивско и Хасковско поле

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Сдружение за отглеждане и 
 развъждане на Маришките 
 овце

Година на завеждане на родословната 
книга 1993

Под селекционен контрол 
-овце, брой 773
-кочове, брой 25
-стада, брой 10

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection. Pure-bred 
 breeding.

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution To the north and west of 
 Plovdiv city and in the regions 
 of Pazardzhik, Plovdiv and 
 Haskovo.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Maritza Sheep Breeds

Studbook established in 1993

Under breeding control 
- sheep, number 773
- rams, number 25
- flocks, number 10

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Stable
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Breed description
Exterior characteristics
The elongated body shape, long limbs and tail are the specific characteristics of 
the breed. The head is long, narrow, not covered with wool. The head profile of 
the sheep is usually straight, while rams have a slightly projecting profile. The 
ears are medium-sized and floppy. The neck is long and narrow. The withers 
are medium-long and medium-high. The back is long and narrow.  The legs 
are long and not covered with wool. The belly is also unfleeced. The face 
pigmentation, the shape and the size of the ears and some specific features of 
the body construction are of prime importance for the selection of male and 
female lambs for reproduction.
Horns The ewes are hornless, while the rams are both 
 hornless and horned. Horns are an undesirable trait 
 among the breeders of Patch-faced Maritza Sheep
tail The tail is thin, long, and sometimes it reaches the 
 ground.
fleece Semi-open, scale-structured and homogenius. 
Wool Homogenous, rarely rough

Colour
- fleece Fleece is usually white. Some body parts (the tail 
 base, forebreast, and belly) may have pigmented 
 spots with pigmented wool. Thus, the animals with 
 bigger spots on the skin seem mottled. 
- face White, velvet-black pigmentation arount the ears, the 
 eyes and the muzzle, which gave the name “patch-
 faced”.
- legs White, with velvet-black spots of various size.

Описание на породата
Екстериорни особености
За Ваклите Маришки овце са характерни удължената форма на тялото, 
крайниците и опашката. Главата е дълга, тясна, незарунена. Профилът на 
главата при овцете обикновено е прав, а при кочовете леко изпъкнал. 
Ушите са средно големи, клепнали. Шията е дълга тясна. Холката е средно 
дълга средно висока. Гърбът е дълъг и тесен. Краката са дълги незарунени.  
Коремът също е незарунен. Пигментацията по лицевата част, формата и 
големината на ушите, някои особености в телосложението имат решаващо 
значение при селекцията на мъжки и женски агнета за разплод.  
рога Овцете са безроги, а при кочовете се срещат 
 безроги и рогати животни. Рогатостта е нежелана 
 сред развъдчиците на Ваклите Маришки овце
Опашка Опашката е тънка, дълга достигаща понякога до 
 земята.
руно Полуотворено с фитилест строеж и добра 
 изравненост.
Вълна еднородна, по-рядко груба

Цвят
-руно Основната маса от руното има бял цвят. По 
 определени участъци от тялото (корена на 
 опашката, предгръдника и корема) се срещат 
 пигментирани петна, върху които обикновено 
 расте пигментирана вълна. Поради това, животни 
 с по-големи петна по кожата на тялото изглеждат 
 шарени.
-лице Бяло, кадифено-черна пигментация около ушите, 
 очите и муцуна откъдето идва и названието 
 “Вакли”.
-крака Бяли, кадифено-черни петна с различна големина

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
60-80
100-120
4,0-5,5

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна (за 150дни)

90-200
130

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking (for a 150-day 
 period)

Информация: доц. д-р Дойчо Димов
Information: Assoc. Prof. Doycho Dimov, PhD

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

PAtCH-fACED MARItzA SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

46 то
34,1-37,00
11,2
64,5

2,4-2,8
3,5-4,0

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 140-150 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 4-5

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
До 30 дневна възраст
От 30 до 60 дневна възраст

383
289

Average daily gain, g
Until 30 days of age
Within 30 to 60 days of age

Кланичен рандеман, %
-агнета 55,46

Slaughter output, %
 - Lambs

ВаКла МарИшКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция. 
 Чистопородно развъждане.

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал На север и запад от град 
 Пловдив, Пазарджишко, 
 Пловдивско и Хасковско поле

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Сдружение за отглеждане и 
 развъждане на Маришките 
 овце

Година на завеждане на родословната 
книга 1993

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1665
-кочове, брой 47
-стада, брой 24

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection. Pure-bred 
 breeding.

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution To the north and west of 
 Plovdiv city and in the areas of 
 Pazardzhik, Plovdiv and 
 Haskovo.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Maritza sheep breeds

Studbook established in 1993

Under breeding control 
- sheep, number 1665
- rams, number 47
- flocks, number 24

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
Animals are medium in size, with short legs and a compact body. The head is 
wedge-shaped, of a straight profile line, fleeced to the eye line. The ears are 
medium in size and correctly set.   
Horns Males are mainly hornless. The horned individuals 
 have short horns. All females are hornless.
tail The tail is long, below the hock joint, thicker at the 
 base.
fleece Most sheep have a closed fleece. There are also 
 animals with a hair-type structure of the fleece.
Wool Homogenuous. Some individuals have mixed wool.

Colour
- fleece Most of the sheep are white in colour (64.3%), but red 
 and ligth-beige are also found.
- face White, black, light-beige
- legs White and dark

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са средноедри, приземни с компактно тяло. Главата има клино-
образна форма, с права профилна линия, зарунена до очната линия. Ушите 
са средноголеми, правопоставени.  
рога Мъжките са предимно безроги, а рогатите са с не 
 големи рога. Женските са безроги
Опашка Опашката е дълга под скакателните стави с 
 характерно удебеляване в основата.
руно При повечето овце руното е затворено. Срещат се 
 и животни със косичест строеж на руното
Вълна Изравнена вълна. Срещат се и животни със 
 смесена вълна

Цвят
-руно Преобладават овцете с бял цвят (64,3%), но се 
 срещат червени и светло бежови.
-лице Бяло, черно, светлобежово
-крака Бели и тъмни

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

65-70
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

78-90
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
50-55
70-95

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

93.34
55.75

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Информация: зооинж. Бойко Стоянов, Румен Стоянов
Information: Zooengineer Boyko Stoyanov; Rumen Stoyanov

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

DUBEn SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

46-50
37,0-29,1
8-14
56.38

2,0-3.5
3.5-5,0

 - softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 112-118 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g 207 Average daily gain, g

дъБЕнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция. 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Карловското и Казанлъшкото 
 полета.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Развъдна асоциация на 
 местни породи овце
 2. Организация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 
-овце, брой 5302
-кочове, брой 174
-стада, брой 17

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 1
-дози, брой 379
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Намалява

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection 

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Karlovo and Kazanlak areas

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Breeding Association of local 
 sheep breeds
 2. Organization of the breeders 
 of autochthonous sheep 
 breeds in Bulgaria

Studbook established in 2008

Under breeding control 
- sheep, number 5302
- rams, number 174
- flocks, number 17

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 1
- semen doses, number 379
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Decreasing



5756

Breed description
Exterior characteristics
The head is medium in size, wool-covered to the forehead. The face, ears and 
legs are covered by shining short hairs. The body is compact, with a deep and 
broad chest.
Horns Ewes are hornless, but rams have well-developed 
 horns.
tail The tail reaches the hock joint.
fleece Closed, rarely open
Wool Homogenous, rarely mixed, rough

Colour
- fleece Red-brown, copper, fawn, black
- face Black
- legs Black

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата е средноголяма, зарунена до челото. Лицето, ушите и краката са 
покрити с лъскави къси косми. Тялото е компактно, с дълбоки и широки 
гърди.  
рога Овцете майки са безроги, а кочовете с добре 
 развити рога.
Опашка Опашката достига до скакателните стави
руно Затворено-рудаво, рядко е отворено-кабарляво
Вълна Еднородна, рядко смесена, груба

Цвят
-руно Червено-кафяво, бакърено, бозаво, черно
-лице Черно
-крака Черни

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

63,80
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
35-42
45-60

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

90-130
68,8-83,4

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

CoPPER-RED SHUMEn SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

46
34,1-37,0
9-10
50

2,5
3.0-3,5

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-135 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
Агнета 120 дни 220

Average daily gain, g
Lambs – 120 days of age 

Кланичен рандеман, % 53,8 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг 
прираст, КЕ 3,92

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация: Зооинж: Бойко Стоянов, Румен Стоянов
Information: Zooengineer Boyko Stoyanov; Rumen Stoyanov

МЕднОЧЕрВЕна шУМЕнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция. 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Североизточна България.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Развъдна асоциация на 
 местни породи овце
 2. Организация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 4138
-кочове, брой 142
-стада, брой 40

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 2
-дози, брой 778
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Short-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection 

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Northeastern Bulgaria

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Breeding Association of Local 
 Sheep Breeds 
 2. Organization of the Breeders 
 of Autochthonous Sheep 
 Breeds in Bulgaria

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 4138
- rams, number 142
- flocks, number 40

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 2
- semen doses, number 778
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing



5958

Breed description
Exterior characteristics
The animals are small, of a compact body construction, a vivid temperament, 
energetic and mobile. They can endure long-distance marches.  
Horns The sheep are hornless, but the rams are horned. 
 Single female individuals may also be horned.
tail Short, thin
fleece The fleece is open, lock-structured.
Wool The wool is coarse, mixed and rough

Colour
- fleece White, black, gray, fawn, brown, red
- face Evenly dark-coloured in pigmented sheep.
- legs Evenly dark-coloured in pigmented sheep.

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са дребни с компактно телосложение, с жив темперамент, 
енергични и подвижни, способни да извършват значителни преходи.  
рога Овцете са безроги, а кочовете рогати. Единични 
 екземпляри от женските животни са рогати.
Опашка Къса, тънка
руно Руното е отворено с фитилест строеж.
Вълна Вълната е остра, смесена, груба

Цвят
-руно Бяло, черно, сиво, бозаво, кафяво, червено
-лице При пигментираните овце лицето е еднакво 
 тъмно оцветени
-крака При пигментираните овце краката са еднакво 
 тъмно оцветени

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
30-35
40-45

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

60-85
45-50

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

kARAkACHAn SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

До/ Up to 35
60

2,5-3.0
3.0-4,0

- Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 104 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 10

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g 180 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 
(при 25 kg) 46,5

Slaughter output, %
(at 25 kg of live weight)

Информация: доц. д-р Цонка Оджакова, Зооинж Бойко Стоянов, Румен Стоянов
Information: Assoc. Prof. Tsonka Odzhakova, PhD; Zooengineer Boyko Stoyanov; Rumen Stoyanov

КараКаЧанСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Високите части на планините

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Развъдна асоциация на 
 местни породи овце
 2. Организация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце в България
 3. Асоциация за развъждане 
 на Среднородопска, 
 Каракачанска, Родопски 
 Цигай овце и Каракачански 
 кон

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 3529
-кочове, брой 103
-стада, брой 20

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 3
-дози, брой 705
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Стабилен

General information

Classification Short-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection 

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Higher mountainous regions

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Breeding Association of Local 
 Sheep Breeds
 2. Organization of the Breeders 
 of Autochthonous Sheep 
 Breeds in Bulgaria
 3. Association for Breeding 
 Central Rhodope, Karakachan, 
 Rhodopean Tsigai Sheep and 
 Karakachan Horse

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 3529
- rams, number 103
- flocks, number 20

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 3
- semen doses, number 705
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable



6160

Breed description
Exterior characteristics
The head of the sheep is comparatively small, of a straight profile line and 
fleeced to the eye-line. The ears are normally set. Ewes have an elongated body, 
a deep and comparatively narrow chest. The bone system is compact. 
Horns Commonly the male and female animals are hornless. 
 Individuals of poorly developed horns are rarely 
 found.
tail The tail reaches the hock joint and it is slightly 
 covered with wool.
fleece Mainly closed
Wool Mainly homogenous or heterogeneous, 
 predominantly transitional and downy hairs. 
 Sometimes barb and dry hairs are found in the thigh 
 and chest area, which is more typical of the male 
 individuals.

Colour
- fleece White, up to 40% dark-brown
- face White or dark-brown, but animals with white or with 
 spotted faces are also found.
- legs White or dark-brown

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата на овцете е сравнително малка, с права профилна линия и зару-
нена до очната линия. Ушите са нормално поставени. Овцете майки са с 
продълговато тяло, дълбоки и сравнително тесни гърди. Костната система 
е плътна.  
рога Мъжките и женските животни са предимно 
 безроги. Срещат се и  такива със слабо развити 
 рога.
Опашка Опашката достига под скакателната става и е 
 слабо обрасла с вълна.
руно Предимно затворено
Вълна Предимно еднородна, или нееднородна, основно 
 преходни и пухови влакна. Срещат се  осилести и 
 сухи влакна в областта на бутовете и гърдите, 
 което е по-характерно за мъжките индивиди

Цвят
-руно Бяло, при 40% тъмнокафяво
-лице Бяло или тъмнокафяво, срещат се животни с бели 
 лица, и с петна по тях
-крака Бели или тъмнокафяви

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
42-55
75-95

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

90-100
60-90

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

koPRIvSHtItSA SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

44-50
40,0-29,1
10-12

2,9-4,0
4-6,5

 - softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 125 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: доц. д-р Иван Цочев
Information: Assoc. Prof. Ivan Tsochev, PhD

КОПрИВщЕнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Отглеждат се във високите 
 полета на Средногорието и 
 полите на Стара планина, 
 предимно в общините 
 Копривщица, Панагюрище и 
 Пирдоп.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 цигайски и местни породи 
 овце в Р. България

Година на завеждане на родословната 
книга 2003

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1039
-кочове, брой 29
-стада, брой 6

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed 

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional breeding 

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution These sheep are bred in the 
 highland areas of Sredna 
 Gora and at the foothill of the 
 Balkan range, chiefly in the 
 municipalities of Koprivshtitsa, 
 Panagyurishte and Pirdop. 

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Tsigai 
 and Local Sheep Breeds in the 
 Republic of Bulgaria

Studbook established in 2003

Under breeding control 
- sheep, number 1039
- rams, number 29
- flocks, number 6

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number
- semen doses, number
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing



6362

Breed description
Exterior characteristics
The body is rectangular in shape. The head has a straight profile line. The ears 
are comparatively big. Most animals have erect ears, but some have floppy 
ears. The face, legs and the belly are clear of wool. The bone system is thin and 
compact. The hooves are strong.  
Horns The ewes are usually hornless, while rams are horned. 
tail The tail is thin, long and wool-covered. 
fleece The fleece is open, of a hair-type structure, with 
 predominantly transition and downy fibers. 
Wool Heterogeneous, mixed.

Colour
- fleece Mostly white in colour.
- face Mostly white in colour.
- legs Mostly white in colour.

Описание на породата
Екстериорни особености
Тялото е с правоъгълна форма. Главата е с права профилна линия. Ушите 
са сравнително големи, при  повечето животни са прави, но се срещат и 
клепнали. Лицето, краката и корема не са зарунени. Костната система е 
тънка и плътна. Копитата са здрави.  
рога Овцете – майки са предимно безроги, а кочовете 
 рогати
Опашка Опашката е тънка, дълга и зарунена.
руно Руното е отворено, с косичест строеж с 
 доминиращи преходни и пухови влакна.
Вълна Нееднородна, смесена.

Цвят
-руно Преобладават овцете с бял цвят
-лице Преобладават овцете с бял цвят
-крака Преобладават овцете с бял цвят

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

63,15
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

68,80
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
38-47
65-80
3,33

Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

80-90
65-75

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

tEtEvEn SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

10-18
66,6-67,6

2-3
3-4

 - Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 108-118 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: доц. д-р Иван Цочев
Information: Assoc. Prof. Ivan Tsochev, PhD

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g 202 Average daily gain, g

Кланичен рандеман 46,8 Slaughter output

Разход на фураж за кг 
прираст, КЕ
-женски
-мъжки

5,5
5

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU
 - female
 - male

тЕтЕВЕнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Средна Стара планина в 
 района на гр. Тетевен, 
 с. Рибарица, Черни Вит, Голям 
 извор и Галата.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 цигайски и местни породи 
 овце в Р. България

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 694
-кочове, брой 17
-стада, брой 5

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed 
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection 

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution Central Balkan mountains in 
 the region of Teteven town, 
 Ribaritsa village, in the valley of 
 the Cherni Vit river, in Golyam 
 Izvor and Galata villages.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Tsigai 
 and Local Sheep Breeds in the 
 Republic of Bulgaria

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 694
- rams, number 17
- flocks, number 5

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number
- semen doses, number
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Increasing



6564

Breed description
Exterior characteristics
The breed is referred to the type of the Karakachan Sheep, but the animals are 
comparatively larger, with a longer body and higher productivity. The head is 
medium long, of a straight profile line, a narrow and sharp muzzle. The ears are 
erect, medium-sized. The bone system is thin and compact, the hooves are firm 
and strong. The tail is thin, long, and wool-covered.
The head and the belly are also wool-covered to a different degree. A high 
diversity is observed in terms of wool pigmentation, as well as of the colour of 
the clear of wool body parts.   
Horns Male animals have well-developed snail-curved 
 horns, while the females are hornless, but also horned 
 females are found with short and under-developed 
 horns.
tail The tail is thin, long, and wool-covered.
fleece Open
Wool Rough, uneven, mixed. Suitable for carpet production. 

Colour
- fleece White or pigmented with shades of gray, fawn, red
- face Pigmented
- legs Pigmented

Описание на породата
Екстериорни особености
Те са от типа на каракачанската овца, но са сравнително по - едри, с по - 
дълго тяло и по - висока продуктивност. Главата е средно дълга, с права 
профилна линия, с тясна заострена муцуна. Ушите са прави, средно голе-
ми. Костната система е тънка и плътна, копитата са твърди и здрави. Опаш-
ката е тънка, дълга, зарунена.
Главата и корема са в различна степен зарунени. Наблюдава се голямо 
разнообразие на пигментация, както на вълната, така и на незарунените 
части на тялото.  
рога Мъжките животни са с добре развити 
 охлювообразно завити рога, женските са безроги, 
 но се срещат и такива с къси недоразвити рога.
Опашка Опашката е тънка, дълга, зарунена.
руно Отворено
Вълна Груба, неизравнена, смесена. Подходяща за 
 изготвяне на килими

Цвят
-руно Бяло или пигментирано с нюанси-сив, бозав, 
 червен
-лице Пигментирано
-крака Пигментирани

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

62,40
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

68-30
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
37-45
60-75
3,61

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

70-80
55-65

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

CEntRAl StARA PlAnInA (CEntRAl BAlkAn MoUntAIn) SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см                       
      - женски
      - мъжки
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

11-14
14-21
67-97

2-3,5
3-4

- Fiber lenght, cm
    - female
    - male
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 107-114 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: доц. д-р Иван Цочев, Румен Стоянов
Information: Assoc. Prof. Ivan Tsochev, PhD; Rumen Stoyanov

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
-мъжки агнето
-женски агнета

210
194

Average daily gain, g
 - male lambs
 - female lambs

Кланичен рандеман, % 47,81 Slaughter output, %

СрЕднОСтарОПланИнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Тънкодългоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Средна Стара планина, в 
 някои селища на Севлиевска, 
 Априлска и Троянска общини

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация за развъждане 
 на цигайски и местни породи 
 овце в Р. България
 2. Организация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце в България-гр. 
 Калофер

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 10019
-кочове, брой 183
-стада, брой 48

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 4
-дози, брой 365
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Thin-long-tailed
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution Central Balkan mountains 
 range, in some settlements of 
 Sevlievo, Apriltsi and Troyan 
 municipalities. 

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association for Breeding 
 Tsigai and Local Sheep Breeds 
 in the Republic of Bulgaria
 2. Organization of the breeders 
 of autochthonous sheep 
 breeds in Bulgaria – town of 
 Kalofer

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 10019
- rams, number 183
- flocks, number 48

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 4
- semen doses, number 365
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing



6766

Breed description
Exterior characteristics
The animals are small, low, of a well-outlined chest. The chest depth is 27 cm, 
the width – 19 cm. The head is medium in size, with a slightly projecting profile 
line. The ears are medium-sized and horizontally set. The legs are thin and 
strong. The hooves are very firm.
Other specific characteristics 
The sheep are not affected by hoof diseases and damages of the limbs despite 
the mountainous route on steep and rocky terrains in the Rhodopes.  
Horns Male animals have strongly developed firm horns. 
 The ewes are hornless.
tail Short, reaching to the hock joint
fleece Open, of a hair-type structure
Wool Heterogeneous rough or homogenous semi-rough, 
 with large crimps

Colour
- fleece White and black (55 – 60% of the sheep are 
 pigmented)
- face White and black
- legs White and black

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са дребни, приземни с подчертано развит гръден кош. Дълбо-
чината на гърдите е 27 см, а ширината - 19 см. Главата е средно голяма със 
слабо изпъкнала профилна линия. Ушите са средно големи  и хоризонтал-
но поставени. Краката са тънки и здрави, с много твърди копита.
Други особености
Овцете не страдат от копитни заболявания и повреди на крайниците, въ-
преки планински преходи по стръмните и скални родопски терени  
рога Мъжките животни имат силно развити здрави 
 рога. Овцете –майки са безроги
Опашка Къса, до скакателните стави
руно Отворено, с косичест строеж
Вълна Нееднородна груба или еднородна полугруба с 
 едри къдрици

Цвят
-руно Бяло и черно (около 55 - 60% от овцете са 
 пигментирани)
-лице Бяло и черно
-крака Бели и черни

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

56
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

61
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
30-35
40-50

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

60-85
40-55

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

CEntRAl RHoDoPE SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

15-19
68,57

1,5-2
2,0-3,0

- Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 100-110 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: доц. д-р Цонка Оджакова
Information: Assoc. Prof. Tsonka Odzhakova, PhD

СрЕднОрОдОПСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Високопланинската част на 
 Среднородопския масив.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце
 2. Асоциация за развъждане 
 на Среднородопска, 
 Каракачанска, Родопски 
 Цигай овце и Каракачански 
 кон

Година на завеждане на родословната 
книга 2010

Под селекционен контрол 
-овце, брой 3356
-кочове, брой 73
-стада, брой 20

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Short-thin-tailed 
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection
 
Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution High-mountainous parts of the 
 Central Rhodope massif.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association of the breeders 
 of autochthonous sheep 
 breeds 
 2. Association for Breeding 
 Central Rhodope, Karakachan, 
 Rhodopean Tsigai sheep and 
 Karakachan horse

Studbook established in 2010

Under breeding control 
- sheep, number 3356
- rams, number 73
- flocks, number 20

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The sheep are comparatively small. The head of the sheep is medium in size, 
with a straight profile line. The ears are medium-long, horizontally set. The 
leg bones and the hooves are strong and hardy in the rocky terrains of Sakar 
Mountain.  
Horns Well-developed in rams. The ewes are hornless.
tail Reaches the hock joint
fleece Open, of a lock structure
Wool Heterogeneous, rough

Colour
- fleece Predominantly white, but pigmented sheep are also 
 found.
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Овцете са сравнително дребни. Главата на овцете е средно голяма, с права 
профилна линия. Ушите са средно дълги, хоризонтално поставени. Костите 
на краката и копитата са здрави и устойчиви на каменистите терени на 
Сакар планина.  
рога добре развити при кочовете
 овцете- майки са безроги
Опашка до скакателните стави
руно Отворено с фитилест  строеж.
Вълна Нееднородна, груба

Цвят
-руно преобладаващо бял, но се срещат и пигментирани 
 овце
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
45-50
60-70

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

70-80
40-50

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

SAkAR SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

15-22
60,90

2,8-3,0
4-5

- Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 100-105 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: Румен Стоянов
Information: Rumen Stoyanov 

СаКарСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Сакар планина на 
 територията от р. Тунджа до 
 р. Арда, където почвите са 
 бедни, валежите ограничени 
 и неравномерно 
 разпределени. Засушливият 
 период в тази част на 
 страната е твърде дълъг и 
 пашата е оскъдна.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце

Година на завеждане на родословната 
книга 2011

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1450
-кочове, брой 45
-стада, брой 6

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 4
-дози, брой 1878
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Short-thin-tailed 
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution On the territory of Sakar 
 Mountain between the rivers 
 Tundzha and Arda, where the 
 soils are unfertile, and the 
 precipitations are limited and 
 unevenly distributed. The dry 
 period in this part of the 
 country is rather long and the 
 pasture is scanty.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of the Breeders of 
 Autochthonous Sheep Breeds

Studbook established in 2011

Under breeding control 
- sheep, number 1450
- rams, number 45
- flocks, number 6

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 4
- semen doses, number 1878
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
Medium-sized, of a compact body and a vivid temperament. The head is 
medium-sized, of a projecting profile line. A tuft of wool on the forehead of 
the female sheep. The belly is wool-covered. The ewes have a rectangular 
body, with a moderately deep and moderately broad chest. The ears are erect, 
medium in size. 
Horns Males have well-developed horns. The females are 
 predominantly hornless, but also there are individuals 
 with rudiments of horns.
tail The tail is thin and wool-covered.
fleece Closed or semi-open
Wool Homogenous, predominatly semi-thin wool, but also 
 sheep of heterogeneous semi-rough and rough wool 
 are available. 

Colour
- fleece White
- face White, color spots chiefly around the eyes
- legs White, pigmented spots

Описание на породата
Екстериорни особености
Средно едра, със сбито тяло, жив темперамент. Главата е средно голяма с 
изпъкнала профилна линия. На челото овцете са с кичур от вълна и както 
бузите, така и коремът са добре зарунени. Овцете майки са с правоъгълно 
тяло, със средно дълбоки и средно широки гърди. Ушите са изправени и 
средно големи.  
рога Мъжките животни са с добре развити рога, а 
 женските предимно безроги , но се срещат и овце 
 със зачатъци на рога.
Опашка Опашката е тънка и зарунена.
руно Затворено или полуотворено
Вълна Преобладава еднородна, полутънка, но се срещат 
 и с нееднородна полугруба и груба

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло, цветни петна главно около очите
-крака Бели, пигментирани петна

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

58,1
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

64,6
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
45-50
60-70

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

106
70-90

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

REPlyAn SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

46
34,1-37,0
9-15
59,6

2.5
3-3,5

 - softness
 - quality
 - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-130 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: Румен Стоянов
Information: Rumen Stoyanov

Месна продуктивност / Meat Productivity

Среден дневен прираст,g 250 Average daily gain,g

Кланичен рандеман, % 56 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг 
прираст, КЕ 4,5

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

рЕПлянСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Северозападна България-
 около градовете Белоградчик 
 и Монтана-в Светиниколската 
 и Чипровската планина

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на 
 развъдчиците на автохтонни 
 породи овце

Година на завеждане на родословната 
книга 2005

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1454
-кочове, брой 48
-стада, брой 13

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 3
-дози, брой 1049
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Short-thin-tailed 
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution North-Western Bulgaria – in 
 the vicinities of the towns of 
 Belogradchik and Montana – in 
 Sveti-Nikolska (St. Nicholas) 
 and Chiprovska mountains. 

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of the Breeders of 
 Autochthonous Sheep Breeds

Studbook established in 2005

Under breeding control 
- sheep, number 1454
- rams, number 48
- flocks, number 13

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 3
- semen doses, number 1049
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
Large, quite high, with elongated shapes: head – elegant and elongated, with a 
projecting fascial profile, free of wool; ears – long and floppy, neck – long, often 
free of wool; chest – comparatively narrow and shallow; legs – long, slim and 
strong, with firm hooves, free of wool.     
Horns Hornless
tail Long and wool-covered, reaching below the hock 
 joint
fleece Semi-open
Wool Homogenous, soft, suitable for hand-processing or 
 heterogeneous, semi-rough

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Едра, ръстовита, удължени форми: глава-нежна и удължена, с изпъкнал 
лицев профил, незарунена; уши- дълги и увиснали; шия- дълга, често нео-
брасла с вълна; гърди- сравнително тесни и плитки; крака- дълги, тънки, и  
здрави и със здрави копита, незарунени.   
рога Безрога
Опашка дълга и зарунена, стигаща значително под 
 скакателните стави
руно Полуотворено
Вълна еднородна, мека, подходяща за ръчна обработка 
 или нееднородна полугруба

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

64
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

73-87
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
70-80
90-120

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy Productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

150-320
 90-180

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

StARA zAGoRA SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

44-46
40,0-34,1
9-18
60

2,5-4,5
4,5-5,0

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 
-биологична
-стопанска

130-160
120-125

Biological fertility, %
 - biological
 - economic

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Информация: доц. д-р Мария Джорбинева
Information: Assoc. Prof. Maria Dzhorbineva, PhD

СтарОзаГОрСКа ОВца

Базисна информация

Други наименования на породата Местна старозагорска

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Старозагорски регион, 
 Източната част на 
 Тракийската низина-
 Сливенски, Хасковски и 
 Ямболски райони.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 старозагорска порода овце в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 
-овце, брой 680
-кочове, брой 14
-стада, брой 7

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Намалява

General information

Other names of the breed Local Starozagorska

Classification Long-thin-tailed 

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition  Autochthonous

Main areas of distribution Stara Zagora Region, Eastern 
 part of the Thracian lowland – 
 Sliven, Haskovo and Yambol 
 regions.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Stara 
 Zagora Sheep in Bulgaria

Studbook established in 2008

Under breeding control 
- sheep, number 680
- rams, number 14
- flocks, number 7

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Decreasing
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Breed description
Exterior characteristics
The animals are small, having short legs, rounded and tight shapes and a vivid 
temperament. The head is comparatively small, of a straight profile line and 
horizontally set ears. The bone system is strong and compact. The legs are thin, 
correctly positioned. The hooves are firm. The body is well-covered with wool 
up to the forehead. Down the legs, the wool cover almost reaches the carpal 
and hock joints.    
Horns Females are usually hornless, but some females have 
 small underdeveloped horns. The rams have well-
 developed horns.
tail The tail is not long. It is wool-covered and thicker at 
 the base.
fleece Open loose fleece, longer and rougher wool /but also 
 there are animals with homogenuous and dense wool/
Wool Homogenous or heterogenous

Colour
- fleece Commonly pigmentated from ligth-beige to dark-
 brown
- face Brown
- legs Brown

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са дребни, приземни със заоблени и стегнати форми и жив 
темперамент. Главата им е сравнително малка, с права профилна линия и 
хоризонтално поставени уши. Костната система е здрава и плътна. Краката 
са тънки правилно поставени и със здрави копита. Тялото е добре покрито 
с рунна вълна, която на главата стига до челото, а на краката малко над 
карпалните и скакателните стави.    
рога Женските обикновенно са безроги но се срещат и 
 такива с малки недоразвити рога. Кочовете са с 
 добре развити рога.
Опашка Опашката не е дълга, обрасла с вълна и в основата 
 е разширена.
руно кабарляв тип/рехаво руно, по дълга и груба вълна 
 / и рудав тип/
Вълна Еднородна или нееднородна

Цвят
-руно Основно пигментирано, от светло-бежово до 
 тъмно-кафяво
-лице Кафяво
-крака Кафяви

Височина при холката, см
-овце-майки
-кочове

54,15
Wither height, cm
 - ewes
 - rams

Коса дължина, см
-овце-майки
-кочове

59,96
Body length, cm
 - ewes
 - rams

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
40
65-70
3,0

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

105
50

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

loCAl kARnoBAt SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

56-58
29,0-25,1
8-12
60

3-3,5
5-6

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст Average daily gain

Кланичен рандеман, % 55,5 Slaughter output, %

Информация: Литературни източници
Information: Various reference sourses

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 105-110 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

МЕСтна КарнОБатСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Късотънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция 

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Югоизточна България в 
 равнинните райони на 
 Бургаска и Ямболска област.

Стопанско използване Мляко, вълна, месо

развъден статус Основно племено ядро в 
 Институт по земеделие 
 Карнобат

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 255
-кочове, брой 10
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 1
-дози, брой 175
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Застрашена от изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Short-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection 

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution South-Eastern Bulgaria in the 
 plain regions of Burgas and 
 Yambol regions.

Economic use Milk, wool, meat

Breeding status the main breeding herd is in 
 Institute of Agriculture, 
 karnobat

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 255
- rams, number 10
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 1
- semen doses, number 175
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered

Trend Stable
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Breed description
Exterior characteristics
The head is graceful, dry, of a straight or slightly projecting profile line. The head 
is not covered with wool but with short pigmented hairs. The ears are black 
and large. It is preferred that they are horizontally set. The neck is elongated, 
the body is long. The chest is narrow and deep, the back is straight, the croup 
is well-developed. The legs are strong, not covered with wool. The hooves are 
black and firm. The belly is poorly fleeced. Animals with bare abdominal and 
lower neck parts are often found. The lambs are pigmented at birth, but at the 
age of 6-7 months they become paler in colour.  
Horns The rams have well-developed horns. Some males 
 are hornless. The ewes are hornless or they have 
 underdeveloped horns.
tail Thin, long, fleeced. Its tip often reaches the ground.
fleece Semi-open 
Wool Homogenous, rough.
Colour
- fleece In most of the animals wool is white. Individuals with 
 colored wool also occur (4-5 %).
- face Black, but also animals with a white spot on the 
 forehead, on the back of the head and between the 
 ears occur.
- legs Black, but some individuals have white rings or white 
 spots on the legs.

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата е нежна, суха, с правилна или леко изпъкнала профилна линия. 
Главата е незарунена, покрита с къси пигментирани покривни косми. 
Ушите са черни, големи, желателно е да са хоризонтално поставени. Шия-
та е удължена, тялото дълго, гръдният кош е тесен и дълбок, гърбът прав, 
крупата добре развита. Краката са здрави, незарунени. Копитата са черни, 
здрави. Не добре зарунен корем. Често се срещат животни с гол корем 
и гола долна част на шията. Агнетата се раждат цветни и към 6 - 7 месец 
избеляват.    
рога Кочовете са с добре развити рога, но има и 
 безроги. Овцете майки са безроги или с неразвити 
 рога.
Опашка Тънка, дълга, зарунена, и често стига до земята.
руно Полуотворено
Вълна Еднородна, груба. При по-голяма част от 
 животните вълната е бяла. Срещат се  и животни с 
 цветна вълна - 4-5 %.

Цвят
-руно При по-голяма част от животните вълната е бяла. 
 Срещат се  и животни с цветна вълна (4 -5%).
-лице Черно, срещат се животни с бяло петно на челото 
 и тила и между ушите.
-крака черни, срещат се животни с бели пръстени или 
 бели петна по тях

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
62-80
100-150

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

180-240
100-130

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

PlEvEn BlACkHEAD SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

44-46 то
40,0-34,1
12-15
55

2,8-3,5
5,0-7,0

 - softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
До 100 дневна възраст 280-300

Average daily gain, g
Until 100 days of age

Кланичен рандеман 52 Slaughter output

Разход на фураж за кг 
прираст, КЕ 4.76-4.82

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация:  д-р Димитър Георгиев
Information: Dimitar Georgiev, PhD

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 130-160% Biological fertility, %

Продължителност на използване, год. 8 Duration of use, years

ЧЕрнОГлаВа ПлЕВЕнСКа ОВца

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Междинна форма от 
 кръстосването на цигай и 
 цакел.

Година на признаване на породата 

Основен ареал Разпространена е във всички 
 равнинни и предпланински 
 райони на страната. Най-
 много стада има в 
 централната и западната част 
 на Дунавската равнина.

Стопанско използване За мляко, месо и вълна

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 Плевенска Черноглава овца

Година на завеждане на родословната 
книга 1965

Под селекционен контрол 
-овце, брой 12836
-кочове, брой 264
-стада, брой 52

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Transitional form of a crossing 
 between Tsigai and Tsakel 
 breeds

Year of breed recognition  

Main areas of distribution Spread in all the plain areas and 
 at the foothills of the mountains 
 throughout the country. Most 
 of the flocks are concentrated 
 in the central and western parts 
 of the Danubian plain.

Economic use For milk, meat and wool

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Pleven 
 Blackhead Sheep

Studbook established in 1965

Under breeding control 
- sheep, number 12836
- rams, number 264
- flocks, number 52

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The animals are comparatively large, with a long body and a strong bone 
system. The head is elongated, unfleeced. The udder is well-developed. It has 
correctly positioned teats suitable for machine milking. 
Other characteristics 
An important breeding criteria is the necessity of adapting the animals to the 
climatic conditions of the country and their good health status.    
Horns Hornless, but some individuals are horned.
tail Medium-long, thin and wool covered. Rarely it is 
 bare.
fleece Closed or open
Wool Homogenous or mixed

Colour
- fleece White
- face White, but also pigmented or with pigmented spots.
- legs White or with pigmented spots.

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са сравнително едри, с дълго тяло и здрава костна система. 
Главата е продълговата, незарунена. Вимето е добре развито с правилно 
поставени цицки, подходящо за машинно доене.
Други особености 
Важен селекционен критерий е изискването животните да бъдат приспо-
собени към климатичните условия на страната и да имат добър здравен 
статус.    
рога Безроги, но се срещат и екземпляри с рога
Опашка Средно дълга, тънка и покрита с вълна-рядко гола
руно Затворено или отворено
Вълна еднородна или смесена вълна

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло, но се допуска и пигментирано, или с 
 пигментни петна
-крака Бели или с пигментни петна

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
65-68
90
3,5

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

170-230
95-140

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

BUlGARIAn DAIRy SyntHEtIC PoPUlAtIon SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см                       
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

14-16

2,5-3.0
4,0

- Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g 250 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 52 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг 
прираст, КЕ 4,701

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация: доц. д-р Георги Димов, Проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Assoc. Prof. Georgi Dimov, PhD; Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-135 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

СИнтЕтИЧна ПОПУлацИя БълГарСКа МлЕЧна

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Създадена е чрез 
 кръстосване на овце от 
 тънкорунни, 
 полутънкорунни и местни  
 млечни породи с кочове от 
 млечните породи: Плевенска 
 черноглава, Източно-
 фризийска, Аваси и Местна 
 Старозагорска/. В последните 
 години се прилага и частично 
 кръстосване с Хиос и Лакон. В 
 племенните стада се 
 извършва основно вътрешно 
 развъждане. 

Година на признаване на породата 30.06.2005

Основен ареал Разпространена е в 
 равнинните и предпланински 
 райони в цялата страна

Стопанско използване За мляко

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация за развъждане 
 на Българска млечна порода 
 овце
 2. Национална асоциация за 
 развъждане на синтетична 
 популация Българска млечна
 3. Асоциация за развъждане 
 на  млечни породи овце

Година на завеждане на родословната 
книга 2005

Под селекционен контрол 
-овце, брой 91062
-кочове, брой 1791
-стада, брой 440

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 5
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed It was established by crossing 
 ewes of fine-wool, semi-fine-
 wool and local dairy breeds 
 with rams of the following 
 dairy breeds: Pleven Blackhead 
 sheep, East-Friesian sheep, 
 Awassi sheep and Local Stara 
 Zagora sheep. Partial crossing 
 with sheep of the Chios breed 
 and Lacaune breed has been 
 applied in the last years. Mainly 
 internal breeding is carried out 
 in the pure-breed flocks.

Year of breed recognition 30 June 2005

Main areas of distribution The breed is spread in the plain 
 regions and at the foothills of 
 the mountains throughout the 
 country

Economic use For milk

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association for Breeding 
 Bulgarian Dairy Sheep Breed
 2. National Association for 
 Breeding Bulgarian Dairy 
 Synthetic Population sheep
 3. Association for Breeding 
 Dairy Sheep Breeds

Studbook established in 2005

Under breeding control 
- sheep, number 91062
- rams, number 1791
- flocks, number 440

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 5
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The head is of a slightly projecting profile. The ears are medium-large and 
slightly floppy. The body has elongated proportions, a typical milk type sheep. 
The bones are thin and tough. The belly either clear of wool or poorly wool-
covered. The udder is usually black coloured and well-developed. The size of 
the teats is convenient for machine milking. Some pigmented spots on the 
body are possible (at birth), which disappear later. 
Other characteristics 
The lambs are sold at an early age while light in weight, as they are not suitable 
for fattening to higher body weight, because their muscles remain poorly 
developed.  
Horns The rams have spiral horns, while the ewes are 
 hornless.
tail The tail is wool-covered, wide, fat and it almost 
 reaches the ground. 
fleece Open
Wool Comparatively loose, rough and semi-rough

Colour
- fleece White
- face White with black and gray spots
- legs White with specific black spots in the area of the 
 carpal and hock joints and black hooves

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата на животните е със слабоизпъкнал профил. Ушите са средноголе-
ми и леко провиснали. Тялото е с удължени пропорции - типично млечен 
тип. Костите са тънки и здрави. Коремът е гол или слабо зарунен. Вимето 
обикновено е черно оцветено и е добре развито, големината и дължината 
на цицките са подходящи за машинно доене. Допускат се пигментни петна 
по тялото при раждането, които в последствие избеляват
Други особености 
Агнетата се реализират в ранна възраст, като “Леки“ и не са подходящи за 
угояване до по-високо живо тегло, поради по-слабата им замускуленост.    
рога Кочовете са със спирални рога а овцете са 
 безроги
Опашка Опашката е зарунена, широка, тлъста и достига 
 почти до земята
руно Отворено
Вълна сравнително рядка груба и полугруба

Цвят
-руно Бяло,
-лице Бяло, с черни и сиви петна
-крака Бели, с характерни черни петна в областта на 
 карпалните и скакателните стави и черни копита

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
45-55
65-80

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

240-320 (450)
120-140

Milk yield, kg
 - lactation 
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

CHIoS

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-дължина на влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

1,5-2,5
3-3,5

- Fiber lenght, cm
 - output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

Информация: Литературни източници
Information: Various reference sourses

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 180-220 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 6-8

Duration of use, years

ХИОС

Базисна информация

Класификация Късотлъстоопашата

Произход о. Хиос, Гърция. По-късно 
 намира широко 
 разпространение в района на 
 Беломорието.

Методи и условия на създаване 

Година на внасяне Малки групи мъжки и женски 
 животни са внасяни у нас 
 през 1979-1980 г. Поради 
 засилен интерес през 2000 
 г. отново са внесени 90 бр. 
 животни от породата в с. 
 Брезе, обл. Смолян. 

Основен ареал Добре се адаптират в 
 планински и полупланински 
 райони на Стара планина и 
 Родопите. Контролирано 
 стадо се намира в района на 
 гр. Бургас

Стопанско използване За мляко

развъден статус 

Име на развъдната организация Национална асоциация за 
 развъждане на синтетична 
 популация Българска млечна

Година на завеждане на родословната 
книга 

Под селекционен контрол 
-овце, брой 150
-кочове, брой 5
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 

Тренд Нарастващ

General information

Classification Short-thick-tailed

Origin Chios island, Greece. Latter on, 
 it was widely spread within the 
 Aegean Region. 

Methods and techniques of developing 
the breed 

Year of breed introduction in Bulgaria  Small groups of male and 
 female animals were imported 
 in Bulgaria in 1979-1980. 
 Because of the increasing 
 interest, 90 more animals were 
 imported again in 2000 in the 
 village of Breze, Smolyan 
 region. 

Main areas of distribution They are well-adapted to 
 the mountainous and semi-
 mountain regions of the Balkan 
 Range and the Rhodopes. A 
 controlled flock is kept in the 
 region of Burgas.

Economic use For milk

Breeding status 

Name of the breeding organization National Association for 
 Breeding Synthetic Population 
 of Bulgarian Dairy Sheep

Studbook established in 

Under breeding control 
- sheep, number 150
- rams, number 5
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The head is graceful, slightly elongated and it has a straight profile. The eyes 
are big, ligth-yellow, with a vivid look. The ears are long, set at both sides of the 
head but quite low (almost horizontally). The body is long, the chest is deep. 
The legs are strong.  
Horns Hornless
tail Long, reaches the hock joint, thin
fleece Covers only the upper half of the body. The lower half 
 is free of wool.
Wool The wool is short.

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата е финна, леко удължена и с прав профил.  Очите са големи, светло 
жълти, погледът е жив. Ушите  са дълги, разположени странично, но по-
ниско / почти хоризонтално/.Тялото е дълго, гърдите дълбоки. Краката са 
здрави.    
рога Без рога
Опашка Дълга до скакателните стави, тънка
руно Покрива само горната половина на тялото, 
 долната е без вълна
Вълна Вълната е къса

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
70-80
95-110
4

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Продължителност на
лактация, дни 165-170

Duration of lactation, days

Млечност, кг
-лактационна
-дойна 270-280

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

lACAUnE SHEEP

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

34

1,2-2,0
2,5

output,%
 - wool yield, kg
 - ewes
 - rams

Информация: Литературни източници
Information: Various reference sourses

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 150-160 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
До 30 дневна възраст
До 90-110 дневна възраст

250-260
320-350

Average daily gain, g
Until 30-day age
Until 90-110-day age

лаКОн

Базисна информация

Други наименования на породата Лакон

Класификация За млеко

Произход Франция

Методи и условия на създаване планината Лакон, която се 
 характеризира със студена 
 зима, горещо лято, силни 
 ветрове, бедна почва

Година на признаване на породата 1902г. В България са внесени 
 животни през 2008 г. от  д-р 
 Янко Митев,  обл. Ямбол

Основен ареал Разпространена основно в 
 южната част на Франция – в 
 Пиринеите, на територията на 
 департаментите: Авейрон, 
 Тарн и Лозер. Овцете са добре 
 приспособени в планински 
 райони и в райони със сух 
 климат при надморска 
 височина от 300 м до 1000 м.

Стопанско използване Основно за производство на 
 мляко, от което се прави 
 сиренето Рокфорд, но се 
 смята, че е порода от 
 комбиниран тип, тъй-като 
 дава и агнета с много добри 
 кланични качества. Млякото 
 се използва за производство 
 на различни сирена като 
 Перай, Фета и цедено мляко.

развъден статус развъдната дейност се 
 извършва от ИаСрж

Година на завеждане на родословната 
книга 

Под селекционен контрол 
-овце, брой 180
-кочове, брой 4
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 

Тренд Стабилен

General information

Other names of the breed Lacaune

Classification For milk 

Origin France

Methods and techniques of developing 
the breed Lacaune mountain, which is 
 characterized by cold winters, 
 hot summers, strong winds and 
 unfertile soil. 

Year of breed recognition  1902. In 2008 some animals 
 were imported by Yanko Mitev, 
 PhD, Yambol Region. 
Main areas of distribution The breed is spread mainly 
 in Southern France, in the 
 Pyrenees, in the territories of 
 the departments of Aveyron, 
 Tarn and Lozère. The sheep are 
 well-adapted to mountainous 
 regions and the regions of dry 
 climate at an altitude of 300 to 
 1000 m a. s. l. 

Economic use Mainly for milk for Roquefort 
 cheese production, but usually 
 it is stated that the breed 
 should be referred to as 
 combined, as the lambs are of 
 excellent slaughter parameters. 
 The milk is used in the 
 production of various kinds of 
 cheeses, as Saint-Péray, Feta 
 and Strained yoghurt.

Breeding status Breeding is done by 
 Executive Agency on 
 Selection and Reproduction 
 in Animal Breeding

Studbook established in 

Under breeding control 
- sheep, number 180
- rams, number 4
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 

Trend Stable
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Breed description
Exterior characteristics
Tough body construction and good exterior traits. The head is of a straight 
profile line, the neck is medium long and well-muscled. The chest is broad and 
deep. The back is wide, even and long. The croup is medium-long, broad and 
well-muscled. The legs are tough and correctly set. The skin is compact, with 
a sufficient reserves, expressed in one longitudinal and one or two transversal 
neck folds.    
Horns Males are horned, but females are hornless. 
tail Long, reaching below the hock joint
fleece Closed, with staple structure and normal density.
Wool Homogenous, with semi-round crimps well-
 expressed along the whole staple length.

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Здрава конституция и добър екстериор. Главата е с права профилна линия, 
шията е средно дълга и добре замускулена. Гръдният кош е широк и дъл-
бок. Гърбът е широк, равен дълъг. Крупата е средно дълга, широка и добре 
замускулена. Краката са здрави и правилно поставени. Кожата е плътна, с 
достатъчно запас, изразен в една надлъжна и една-две напречни гънки 
на шията.    
рога Мъжките рогати. Женските са безроги
Опашка Дълга, достига под скакателните стави
руно Затворено, с щапелен строеж и с нормална 
 гъстота
Вълна Еднородна, с полукръгли къдрици и добре 
 изразени по цялата дължина на щапелите.

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
65-70
110-120

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
        -женски
        -мъжки
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

64-60
20,6-25,0

8
10
50-55

7,5-8,5
15-16

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm

    - female
    - male
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

noRtH-EASt BUlGARIAn MERIno SHEEP

Месна продуктивност при отбиване на агнетата
Meat performance at weaning

Среден дневен прираст, g 260-300 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 56-58 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг
прираст, КЕ 3,2-3,4

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация: проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 125-135 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7,5-8,5

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 95-100

Milk yield, kg
 - lactation

СЕВЕрОИзтОЧнОБълГарСКа тънКОрУнна ПОрОда

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местните 
 овце първоначално с 
 Меринофлайш, а след това 
 Асканийска и Кавказка. Два 
 вътрешно породни типа - 
 Добруджански и Шуменски.

Година на признаване на породата 1974

Основен ареал Разпространена е в 
 Добричка, Силистренска, 
 Русенска, Разградска и 
 равнинните райони на 
 Шуменска, Търговищка и 
 Варненска области.

Стопанско използване За вълна и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 тънкорунни овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 1954

Под селекционен контрол 
-овце, брой 3100
-кочове, брой 114
-стада, брой 12

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Незастрашена

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive crossing 
 of local sheep first with 
 Merinoflaish, and, later with 
 Askanian and Caucasian sheep. 
 Two breed types – Dobrudzha 
 and Shumen types are 
 generally recognized. 

Year of breed recognition  1974

Main areas of distribution It is spread in Dobrich, Silistra, 
 Ruse, Razgrad regions, as well 
 as in the plain areas of Shumen, 
 Targovishte and Varna regions. 

Economic use For wool and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Merino Sheep in Bulgaria

Studbook established in 1954

Under breeding control 
- sheep, number 3100
- rams, number 114
- flocks, number 12

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable
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Breed description
Exterior characteristics
The animals are medium-large, with a white head covered with wool slightly 
under the eye-line. The ears are medium in size, horizontally set. The body is 
medium-long, low in height and harmonious. The legs are correctly set and 
covered with wool to the carpal and the hock joints, respectively. Most of the 
animals have one or two well-developed transversal and one longitudinal skin 
folds on the neck. Some individuals have poorly developed folds on the body.    
Horns The ewes are hornless but most of the rams have 
 well-developed horns. 
tail The tail is fleeced and reaches the middle of the 
 canon bones of the hind limbs.
fleece Closed. Very good homogeneity of the fleece in 
 respect of fiber thickness and length in all the parts of 
 the body.
Wool Homogenous, tough, of good density, with half-
 round crimps. The animals of white grease 
 predominate.

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са средно едри, с бяла глава обрасла с вълна малко под лини-
ята на очите. Ушите са средни по размер, хоризонтално поставени. Тялото 
е средно дълго, приземно, хармонично. Краката са правилно поставени и 
покрити с вълна, съответно до карпалните и скакателните стави. По- го-
лямата част от животните имат на шията 1 – 2 добре развити напречни 
кожни гънки и една надлъжна. Срещат се и животни със слабо развити 
гънки по тялото.    
рога Овцете са без рога, а при по-голямата част от 
 кочовете те са добре развити.
Опашка Опашката е зарунена и достига до средата на 
 задните свирки.
руно Затворено. Топографската изравненост на руното 
 по дебелина и дължина на влакната е много 
 добра.
Вълна Еднородна, здрава, с добра гъстота, с полукръгли 
 къдрици. Преобладават животни със светъл и бял  
 серей.

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
60-62
95-105

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
        -овце- майки
         -кочове
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

64-60 то/th
20,6-25,0

8,5-10
9-10
50-55

6-6,5
15-16

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 
    - ewes
    - rams
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

kARnoBAt fInE-Wool (MERIno) SHEEP

Месна продуктивност при отбиване на агнетата
Meat performance at weaning

Среден дневен прираст, g 240-300 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 56-58 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг
прираст, КЕ 3,2-3,4

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация: проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 120-130 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7,5-8,5

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 90-100

Milk yield, kg
 - lactation

КарнОБатСКа тънКОрУнна ПОрОда

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Кръстосване на местните 
 овце, отглеждани в района на 
 Карнобат с кочове от 
 породите Меринофлайш, 
 Ставрополска, Кавказка и 
 ограничено Асканийска. На 
 по- късен етап е влята кръв от 
 Австралийски меринос.

Година на признаване на породата 1985

Основен ареал Югоизточна България в 
 равнинната част на Бургаска 
 и Ямболска области.

Стопанско използване За вълна и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 тънкорунни овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 1986

Под селекционен контрол 
-овце, брой 218
-кочове, брой 6
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Crossing of the local sheep 
 bred  in the region of 
 Karnobat, with rams of the 
 breeds Merinoflaish, Stavropol, 
 Caucasian, and, less – with 
 Askanian sheep breed. Later on, 
 it was crossed with Australian 
 Merino sheep.

Year of breed recognition 1985

Main areas of distribution South-Eastern Bulgaria in the 
 plain part of Burgas and Yambol 
 regions.

Economic use For wool and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Merino Sheep in Bulgaria

Studbook established in 1986

Under breeding control 
- sheep, number 218
- rams, number 6
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Stable
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Breed description
Exterior characteristics
The head is medium in size, with a straight profile line, covered with wool 
up to the eye-line. The sheep have a comparatively large body. The chest is 
medium-long and deep. There are one longitudinal and two transversal folds 
on the neck. The bone system is compact and strong. The skin is medium-thick 
and compact. The belly is covered with wool. The wool cover on the forelegs 
reaches the carpal joints, while on the hind legs reaches the hock joints. 
Horns Well-developed in the males. The females are 
 hornless.
tail Below the hock joints.
fleece Staple structure. Very good homogeneity in respect 
 of fiber thickness and lenght in the different body 
 parts – shoulder, flank, rounds.
Wool Homogenous

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Главата на овцете е средно голяма, с права профилна линия, обрасла с въл-
на до линията на очите. Овцете са със сравнително едро тяло. Гръдният 
кош е средно дълъг и дълбок. На шията има една надлъжна и една - две на-
пречни кожни гънки. Костната система е плътна и здрава. Кожата е средно 
дебела и плътна.. Коремът е покрит с рунна вълна. Обраслостта на пред-
ните крака достига под карпалните стави, а на задните - под скакателните.    
рога При мъжките-добре развити. Женските са безроги
Опашка Под скакателните стави
руно Щапелен строеж. Изравнено е много добре,  
 както по дебелина, така и по дължина на влакната 
 в различните топографски участъци - плешка, 
 страна, бут.
Вълна Еднородна

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
65-70
95-110

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
        -овце- майки
         -кочове
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

64-60 то/th
20,6-25,0

8,5-9
9,5-10
55-60%

5-6
10-12

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 
    - ewes
    - rams
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

tHRACIAn fInE-Wool (MERIno) SHEEP

Месна продуктивност при отбиване на агнетата
Meat performance at weaning

Среден дневен прираст, g 250-300 Average daily gain, g

Кланичен рандеман, % 56-58 Slaughter output,%

Разход на фураж за кг
прираст, КЕ 3,2-3,4

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Информация: проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 125-130 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7,5-8,5

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 80-90

Milk yield, kg
 - lactation

траКИйСКа тънКОрУнна ПОрОда

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Пловдивски и Старозагорски 
 тип. Сложно 
 възпроизводително 
 кръстосване на местните 
 овце в тези райони с кочове 
 от породите Меринофлайш и 
 Кавказка.

Година на признаване на породата 1974

Основен ареал Полската част на Пловдивска, 
 Хасковска, Старозагорска, 
 Сливенска и Ямболска 
 области.

Стопанско използване За вълна и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 тънкорунни овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 1954

Под селекционен контрол 
-овце, брой 201
-кочове, брой 3
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Plovdiv and Stara Zagora type. 
 Complex reproductive crossing 
 of the local sheep raised in 
 those regions with rams of the 
 Merinoflaish and Caucasian 
 breeds. 

Year of breed recognition 1974

Main areas of distribution In the plain areas of Plovdiv, 
 Haskovo, Stara Zagora, Sliven 
 and Yambol regions.

Economic use For wool and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Merino Sheep in Bulgaria

Studbook established in 1954

Under breeding control 
- sheep, number 201
- rams, number 3
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
 - rams, number
 - semen doses, number
 - atificial insemination,%

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Stable



9190

Breed description
Exterior characteristics
The sheep of Askanian Merino breed are large. They have one, rarely two skin 
folds on the neck. The animals are compact, with a strong bone system and 
construction. The breed is split into three major types. 
Horns Males are horned, the females are hornless.
tail Thin and long
fleece Closed 
Wool Homogenous, white

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Овцете от Асканийската тънкорунна порода са едри, с една, рядко две гън-
ки на шията. Животните са компактни, със здрава костна система и консти-
туция. В породата съществуват три основни типа овце.
рога Мъжките са с рога, а женските без рога
Опашка Тънка дълга
руно Затворено
Вълна Еднородна, бяла

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
55-65
110-120

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
        -овце- майки
         -кочове
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

64-60
20,6-25,0

7,5-9
8-10
50-55

6,5-7,5
15-16

 - softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm

    - ewes
    - rams
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

ASkAnIAn fInE-Wool (MERIno) SHEEP

Информация: проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 140-150 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 73-83

Milk yield, kg
 - lactation

аСКанИйСКа тънКОрУнна ПОрОда

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход Аскания нова-Украйна

Методи и условия на създаване Кръстосване на мериносови 
 овце с Американско рамбуйе

Година на признаване на породата 1935

Основен ареал ДП”Кабиюк”

Стопанско използване За вълна и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 тънкорунни овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 

Под селекционен контрол 
-овце, брой 145
-кочове, брой 18
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Класификация на породата по степен 
на застрашеност 

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Askania Nova, Ukraine

Methods and techniques of developing 
the breed Crossing of Merino and 
 American Rambouillet breeds

Year of breed recognition 1935

Main areas of distribution Kabiyuk State Stud Farm

Economic use For wool and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Merino Sheep in Bulgaria

Studbook established in 

Under breeding control 
- sheep, number 145
- rams, number 18
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%

Trend Stable



9392

Breed description
Exterior characteristics
The sheep of Caucasian breed are distinguished by their medium body size, 
good exterior characteristics and a strong body construction. The head has 
a straight profile line, well-covered with wool. The body is barrel-shaped, 
sufficiently long. Withers are slightly raised above the backline. The legs are 
strong, covered with wool to the carpal joints. Specific features of the animals 
are the 1-3 ring-shaped folds on the neck and small folds on the body, visible 
after the wool is sheared. The wool over the folds is of the same softness as that 
on the other parts of the body. Their habitus resembles very much American 
Rambouillet breed.
Horns The rams are usually horned, the ewes are hornless.
tail Long, reaching below the hock joint.
fleece Closed
Wool Homogenous, white

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Овцете от Кавказката порода се отличават със средна едрина, добър ек-
стериор и здрава конституция. Главата е с права профилна линия, добре 
обрасла с вълна. Тялото е бъчвообразно, достатъчно дълго. Холката е мал-
ко повдигната над линията на гърба. Краката са здрави, обрасли с вълна до 
карпалните стави. Характерна особеност на животните са 1 - 3 пръстено-
видни гънки на шията и дребни гънки по тялото, забележими след стриж-
бата. На тях вълната е със същата нежност, както на останалите части на 
тялото. По външен вид са твърде сходни с Американското Рамбуйе.
рога Кочовете  като правило са рогати, а овцете майки 
 - безроги.
Опашка Дълга, под скакателните стави
руно Затворено
Вълна Еднородна, бяла

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
55-60
100

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
        -овце- майки
         -кочове
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

64 то
20,6-23,0

8-9
8,5-9,5
50-55

6,5-8,5
15-16

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm

    - ewes
    - rams
 - output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

CAUCASIAn fInE-Wool (MERIno) SHEEP

Информация: проф. дсн Стефан Бойковски
Information: Prof. Stefan Boykovski, DSc

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 130-140 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 7-8

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 86

Milk yield, kg
 - lactation

КаВКазКа тънКОрУнна ПОрОда

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход Русия- в племенния совхоз“
 Болшевик“, Ставрополски 
 край

Методи и условия на създаване Възпроизводително 
 кръстосване на овце от 
 Новокавказка мериносова 
 порода с кочове от породите 
 Асканийска и Американско 
 Рамбуйе. Отначало и е било 
 дадено името Кавказко 
 Рамбуйе, а по-късно - 
 Кавказка порода.

Година на признаване на породата 1936

Основен ареал ДП”Кабиюк”

Стопанско използване За вълна и месо, с уклон за 
 вълна

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 тънкорунни овце в България

Година на завеждане на родословната 
книга 1970

Под селекционен контрол 
-овце, брой 1000
-кочове, брой 70
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Тренд Стабилен

General information

Classification Long-thin-tailed

Origin Russia, in Bolshevik pure-bred 
 sovkhoz, Stavropol Region

Methods and techniques of developing 
the breed Reproductive crossing of 
 the New-Caucasian Merino 
 breed with rams of Askanian 
 and American Rambouillet 
 sheep breeds. Initially, the 
 breed was named Caucasian 
 Rambouillet, but later it was 
 changed to Caucasian.

Year of breed recognition 1936

Main areas of distribution Kabiyuk State Stud Farm

Economic use For wool and meat, 
 predominatly for wool

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Merino Sheep in Bulgaria

Studbook established in 1970

Under breeding control 
- sheep, number 1000
- rams, number 70
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%

Trend Stable



9594

Breed description
Exterior characteristics
The body is compact. The head is wedge-shaped, of a straight profile line, 
covered with short hairs. The ears are erect, medium-sized. The legs are 
medium-long, covered with wool to the carpal and hock joints.
Horns Male animals have well-developed snail- shaped 
 horns, while the females are predominantly hornless. 
 Still, there are some ewes with small horns. 
tail Long, thin and wool-covered
fleece Closed, but animals of open fleece also are found.
Wool Semi-fine

Colour
- fleece White, with characteristic shine and crimps.
- face White, but single animals have dark spots on the face.
- legs White, but some individuals have pigmented spots.

Описание на породата
Екстериорни особености
Тялото на животните е компактно. Главата е клинообразна с права профил-
на линия, покрита с къси  покривни косми. Ушите са прави, средно големи. 
Краката са средно дълги, зарунени до карпалните и скакателните стави.
рога Мъжките животни са с добре развити 
 охлювообразни навити рога, а женските са 
 преобладаващо безроги. Срещат се и овце с 
 малки рогчета
Опашка дълга, тънка и зарунена.
руно затворено, срещат се животни с отворено руно.
Вълна Полутънка

Цвят
-руно Бяло, с характерен блясък и къдрици.
-лице Бяло, при отделни животни по лицето се срещат 
 тъмни петна.
-крака Бели, срещат се животни с пигментни петна

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
45-48
70-80

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

56-46
27,1-37,0

8-9
55-60

3-3,5
5,0-6,0

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 
- output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

tSIGAI

Информация: доц. д-р Цонка Оджакова, доц. д-р Иван Цочев
Information: Assoc. Prof. Tsonka Odzhakova, PhD; Assoc. Prof. Ivan Tsochev, PhD

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 105-110 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна 80-85

Milk yield, kg
 - lactation

цИГай

Базисна информация

Класификация Дълготънкоопашата

Произход България

Методи и условия на създаване Първоначално чрез 
 възпроизводително, а 
 последствие и поглъщателно 
 кръстосване на местни овце с 
 кочове от цигайската порода

Година на признаване на породата 1992

Основен ареал Предпланинските и 
 планинските части на Рила, 
 Пирин, Родопите, Средна 
 гора, Странджа - Сакар, 
 Беласица, Огражден и 
 Осогово

Стопанско използване Вълна и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация за развъждане 
 на цигайски и местни породи 
 овце в Република България
 2. Асоциация за развъждане 
 на Среднородопска, 
 Каракачанска, Родопски 
 цигай овце Каракачански кон

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-овце, брой 229
-кочове, брой 6
-стада, брой 1

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Намалява

General information

Classification Long-thin-tailed
 
Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Initially by reproductive cross-
 breeding, later by assimilative 
 cross-breeding of local sheep 
 with rams of Tsigai breed

Year of breed recognition  1992

Main areas of distribution At the foothills and in the 
 mountainous parts of Rila, Pirin, 
 Rhodopes, Sredna Gora, 
 Strandzha, Sakar, Belasitsa, 
 Ograzhden and Osogovo 
 mountains. 

Economic use Wool and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Association for Breeding 
 Tsigai and Local Sheep Breeds 
 in the Republic of Bulgaria
 2. Association for Breeding 
 Central Rhodope, Karakachan, 
 Rhodopean Tsigai sheep and 
 Karakachan horse

Studbook established in 2001

Under breeding control 
- sheep, number 229
- rams, number 6
- flocks, number 1

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Decreasing



9796

Breed description
Exterior characteristics
Animals have very well-expressed meat-production characteristics, 
parallelepiped-shaped body, a deep and broad chest and excellent muscular 
rounds to the hock joints. The head is comparatively large and broad. It is 
covered with wool to the eye-line. The ears are thick and normally set. The neck 
is short and muscular. The legs are wool-covered to the hock joints.
Other characteristics 
At a young age the lambs show a high growth intensity. The breed adapts well 
in Bulgaria. After crossing with Ile-de-France rams, the true heterosis for the 
forage assimilation is 6-14%, while the meat is of intermediate inheritance. 
Horns Hornless
tail Long, thin
fleece Closed, of staple structure
Wool Homogenous, semi-thin

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са с много добре изразени месодайни форми, паралелепипед-
но тяло, дълбоки и широки гърди и отлично  замускулени бутове до скака-
телните стави. Главата е сравнително голяма и широка, зарунена до очната 
линия. Ушите са плътни и нормално поставени. Шията е къса и замускуле-
на. Краката обрасли до скакателните стави.
Други особености 
Агнетата са с висок интензитет на растеж в млада възраст. Аклиматизира 
се добре в България. При кръстосване с кочове Ил Дьо Франс истинският 
хетерозис за оползотворяването на фуража е 6-14%, а месото е с интерме-
диерно унаследяване.
рога Безроги
Опашка Дълга, тънка
руно Затворено, щапелен строеж
Вълна Еднородна, полутънка

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане
     единаци
     близнаци

 
65-70
110-120

4,51
3,7-4,1

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth
       single
       twins

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

60-56
26-28

10-12
56-59

4,0-5,0
5,0-6,0

- softness
    - quality
    - microns
 - Fiber lenght, cm
 
- output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

ÎlE-DE-fRAnCE SHEEP

Информация:  д-р Евгения Ачкаканова
Information: Evgenia Achkakanova, PhD

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 160-180 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 6

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен 
прираст на 100 
дневна възраст, g 330

Average daily gain at the 
age of 100 days, g

Кланичен рандеман, % над/over 52 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг
прираст, КЕ 3.3-3.9

Forage consumption per 
kg of weight gain, NU

Съотношение 
месо/кости 3,7: 1

Meat/bone ratio

Биологична 
ефективност,%
-за месо
-за кланични продукти

над/over 19
32

Biological efficiency,%

 - for meat
 - for slaughter products

Ил дьО франС

Базисна информация

Класификация Месодайна

Произход Франция

Методи и условия на създаване Кръстосване на френско 
 Рамбуйе с английски 
 кочове Дишлей/Лейстър/ 
 1840г. Става известна под 
 името Дишлей-Меринос след 
 35г. развъден процес.

Година на признаване на породата 1920-Франция. Внесена от 
 Франция /1968-1974-2003-
 2005-2007/

Основен ареал В цяла България

Стопанско използване За месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 породата Ил Дьо Франс в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга 2007/1968-1973-2006/

Под селекционен контрол 
-овце, брой 3700
-кочове, брой 117
-стада, брой 26

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 10

Тренд Намалява

General information

Classification Meat breed 
 
Origin France

Methods and techniques of developing 
the breed Cross-breeding of French 
 Rambouillet sheep with English 
 Dishley (Leicester) rams 
 In 1840 it became known 
 under the name Dishley-
 Merino, after 35-year long 
 breeding process. 

Year of breed recognition  1920 in France; Imported from 
 France (1968-1974-2003-2005-
 2007)

Main areas of distribution All over Bulgaria

Economic use For meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Île-de-
 France breed in Bulgaria

Studbook established in 2007/1968-1973-2006/

Under breeding control 
- sheep, number 3700
- rams, number 117
- flocks, number 26

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 10

Trend Decreasing
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Breed description
Exterior characteristics
The animals are large in size, having a long and broad body. The head is 
medium-sized, of a straight profile line, unwooled. The ears are also bare, 
slightly raised. The chest is broad and deep, the back is long and broad. The 
croup is also broad; the rounds are voluminous and well-muscled. The legs are 
medium long and widely attached.
Other characteristics
The fast maturity and the good meat performance are typical of the breed.  
The animals are very resistant. They tolerate outdoor or semi-outdoor breeding 
all the year round. A specific characteristic of the breed is that the lambs are 
born almost bare and they should be kept in a heated place at the beginning.
The breed is popular for its good meat performance.
Horns Hornless
tail Long, reaching below the hock joint, thin
fleece Closed
Wool Homogenous

Colour
- fleece White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са едри, с дълго и широко тяло. Главата е средно голяма с пра-
ва профилна линия, необрасла с вълна. Ушите са голи, леко повдигнати 
встрани. Гърдите широки и дълбоки, гърбът дълъг и широк, крупата ши-
рока, бутовете обемисти и много замускулени. Краката са средно дълги и 
широко поставени.
Други особености 
Характерна за породата е добрата скорозрялост и добри месодайни ка-
чества. Животните са много издържливи. Те понасят успешно целогодиш-
но отглеждане на открито или на полуоткрито. Характерна особеност на 
породата е, че агнетата се раждат почти без космена покривка, поради 
което в началото те трябва да се отглеждат на топло. Популярна е с много 
добри месодайни качества.
рога Без рога
Опашка Дълга- под скакателните стави, тънка
руно затворено
Вълна еднородна

Цвят
-руно Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-овце-майки
-кочове
-при раждане

 
60-70
100-120

 Live body weight, kg
 - ewes
 - rams
 - at birth

Вълнодайна продуктивност / Wool performance

-нежност
    -качество
    -микрони
-дължина на 
влакното, см
-рандеман,%
-вълнодобив, кг
    -овце майки
    -кочове

50-58
31,-25,1

6-8
40-50

3,0-4,0
4,0-7,0

- softness
    - quality
    - microns
 - fiber lenght, cm
 
- output,%
 - wool yield, kg
    - ewes
    - rams

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

MUtton CHARollAIS

Информация: Литературни източници
Information: Various reference sourses

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, % 180-200 Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 6

Duration of use, years

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен 
прираст, g
-единаци
-близнаци

350
267

Average daily gain, g

 - single
 - twins

Кланичен рандеман, % Над 50 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг
прираст 3.3-3.5

Forage consumption per kg 
of weight gain, NU

МУтОн шарОлЕ

Базисна информация

Класификация Месодайна

Произход Франция

Методи и условия на създаване Кръстосване на местни 
 френски овце- майки с 
 кочове от породата Лестър.

Година на признаване на породата Франция през 18 век в 
 региона между Шаролските 
 долини и равнините на Брес. 
 Внесена в България през 
 2003 г.

Основен ареал Франция

Стопанско използване За месо

развъден статус Основно племено ядро в 
 земеделски институт 
 Стара загора

Година на завеждане на родословната 
книга 2007/1968-1973-2006/

Под селекционен контрол 
-овце, брой 500
-кочове, брой 55
-стада, брой 7

Генбанка (ИаСрж)
-кочове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,% 

Тренд Намалява

General information

Classification Meat breed 

Origin France

Methods and techniques of developing 
the breed Cross-breeding of local French 
 ewes with rams of Leicester 
 breed. 

Year of breed recognition  France, in 18th century, in the 
 region between the Charollais 
 valleys and the plains of Braise. 
 It was imported to Bulgaria in 
 2003. 

Main areas of distribution France

Economic use For meat

Breeding status the main breeding herd is in 
 Institute of Agriculture, 
 Stara zagora

Studbook established in 2007/1968-1973-
 2006/ 

Under breeding control 
- sheep, number 500
- rams, number 55
- flocks, number 7

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- rams, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,% 

Trend Decreasing
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Breed description
Exterior characteristics
The body is harmonious, elongated in shape; the chest is deep and the bone 
system is very strong and muscular. The profile line of the head is straight. The 
ears are comparatively long and semi-floppy.
Horns The animals of both sexes are usually horned. The 
 horns of the females are sabre-shaped, curved 
 backwards. They have a slightly visible fore-edge. 
 The horns of the males are big, curved backward 
 and aside in open spirals. 

Hair cover The hair cover is very long and abundant all over 
 the body. The animals have a specific forelock of 
 hairs. It is well-developed in the males and it may 
 hide the whole face to the nose. The beard covers 
 the whole neck. Limbs are also abundantly 
 covered with hair and the hooves are almost 
 hidden.

Colour
- body Uni- or bi-coloured, variegated. The pigmented 
 parts are black or black-gray. Individuals of brown 
 pigmentation are very rare. 
- face The same as the basic colour
- legs The same as the basic colour

Описание на породата
Екстериорни особености
Тялото е хармонично развито, с продълговата форма, дълбоки гърди, мно-
го здрава костна система и добра замускуленост. Профилната линия на 
главата е права. Ушите са сравнително дълги и полуклепнали.
рога Обикновено животните и от двата пола са 
 рогати. Рогата на женските са саблевидно 
 извити назад със слабозабележим преден ръб. 
 При мъжките рогата са големи, завити в едри 
 спирали назад и встрани. 

Космена покривка Космната покривка е много дълга и обилна по 
 цялото тяло. По челото имат характерен 
 перчем, който при мъжките е силно развит и 
 може да закрива цялото лице чак до носа. 
 Брадата обхваща цялата шия. По крайниците  
 окосмяването е обилно и почти закрива 
 копитата.

Цвят
-тяло Окраската е едноцветна или двуцветна-
 шарена. Пигментираните участъци са черни 
 или черно-сиви.  Изключително рядко се 
 срещат индивиди с кафява пигментация. 
-лице Като основния цвят
-крака Като основния цвят

Височина при холката, см
-кози-майки
-пръчове 75-90

Wither height, cm
 - goats - mothers
 - he-goats

Коса дължина, см
-кози-майки
-пръчове

66-80
76-99

Body length, cm
 - goats - mothers
 - he-goats

Жива маса, кг
-кози-майки
-пръчове
-при раждане

 
45-65
80-90

 Live body weight, kg
 - goats - mothers
 - he-goats
 - at birth

Продуктивност / Productivity
дължина на космената покривка / Hair length

-дължина на влакното, см
-рандеман,%

40-60
90%

- Fiber lenght, cm
- output,%

Информация: Сидер Седефчев, Атила Седефчев
Information: Sider Sedefchev, Atila Sedefchev

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

kAlofER lonG-HAIRED GoAt

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, 
% 125-150

Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8

Duration of use, years

КалОфЕрСКа/дълГОКОСМЕСта/ КОза

Базисна информация

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Първичният регион на 
 разпространение е Калофер 
 и селищата в Карловско. В 
 последното десетилетие 
 основната част на 
 популацията се отглежда в 
 Югозападна България.

Стопанско използване Кожи и месо. Кожите  се 
 използват за изработването 
 на ефектни бабугерски 
 (кукерски) костюми

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за автохтонни 
 породи кози в България

Година на завеждане на родословната 
книга 2009

Под селекционен контрол 
-кози, брой 643
-пръчове, брой 84
-стада, брой 13

Генбанка (ИаСрж)
-пръчове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Нараства

General information

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional selection

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Kalofer region and the 
 settlements in Karlovo region 
 are the initial place of origin 
 and distribution of the breed. 
 In the last decade the basic part 
 of the population is bred in 
 South-Western Bulgaria.

Economic use Skin and meat. Skins are used 
 for making the traditional 
 mummers’ costumes.

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of autochthonous 
 goat breeds in Bulgaria

Studbook established in 2009

Under breeding control 
- goats, number 643
- he-goats, number 84
- flocks, number 13

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
- he-goats, number 
- semen doses, number 
- atificial insemination,%
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained

Trend Increasing
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Breed description
Exterior characteristics
The animals are medium in size, with short legs, an elongated and harmonious 
body, a strong bone system and well-developed muscles. The head is dry, 
elongated, with a straight or a slightly concave profile line. The ears are medium 
long, slightly haired, set laterally and forward. The eyes are big and light. The 
neck is long, flat and broader at the base. He-goats have shorter necks covered 
with longer hairs. The withers are well-outlined, the back and the rump are 
long, straight and medium broad. The chest is deep and broad, the croup is 
long and broad. The limbs are well-developed, strong and correctly set, with 
firm ligth-yellow hooves.
The udder is well-developed, big, semi-spherical, widely attached to the 
abdominal wall. The teats are proportional, medium long and slightly projecting 
forwards. The udder shape is suitable for machine milking.
Other characteristics
The breed is comparatively resistant to the unfavorable environmental and 
climatic conditions.
Horns Individuals of both sexes may be 
 horned or hornless.  

Hair cover The fur is dense, smooth and 
 longer compared to the other 
 pure-bred Saan goats.

Colour
- body White
- face White
- legs White

Описание на породата
Екстериорни особености
Животните са средно едри, приземни, с удължено и хармонично тяло, с 
здрава костна система и добре развита мускулатура. Главата е суха, удъл-
жена, с права или слабо вдадена профилна линия. Ушите са средно дълги, 
слабо окосмени, насочени встрани и напред. Очите са големи и светли. 
Шията е дълга, плоска и към тялото се разширява, а при пръчовете е по-
къса и обрасла с по-дълга козина. Холката е добре очертана, гърбът и по-
ясницата са дълги прави и умерено широки. Гърдите са дълбоки и широки, 
а крупата дълга и широка. Крайниците са добре развити, здрави и правил-
но поставени със здрави светложълти копита.
Вимето е добре развито голямо, полукълбовидно, здраво прикрепено на 
широка основа към корема. Цицките са съразмерни, средно дълги и леко 
издадени напред. Формата на вимето отговаря на изискванията за машин-
но доене.
Други особености
Породата е сравнително устойчива на неблагоприятните природо-клима-
тични условия
рога И при двата пола се срещат 
 рогати и безроги животни 

Космена покривка Козината е гъста, плътно 
 прилепнала, с по-голяма 
 дължина в сравнение с 
 чистопородните Саански кози.

Цвят
-тяло Бяло
-лице Бяло
-крака Бели

Жива маса, кг
-кози-майки
-пръчове
-при раждане

 
50-60 
70-80
3.2-3.3

 Live body weight, kg
 - goats - mothers
 - he-goats
 - at birth

Продуктивност / Productivity
Млечна продуктивност / Dairy productivity

Млечност, кг
-лактационна
-дойна

600-800
500-550

Milk yield, kg
 - lactation
 - milking

Информация: доц. д-р Пенко Зунев, Деан Живков
Information: Assoc. Prof. Penko Zunev, PhD; Deyan Zhivkov

Основни екстериорни измервания / Basic exterior measurements

BUlGARIAn WHItE DAIRy GoAt

Месна продуктивност / Meat performance

Среден дневен прираст, g
- ярета на 4-5 мес. възраст 155-250

Average daily gain, g
 - kids of 4-5 months of age

Кланичен рандеман, % 51-53 Slaughter output, %

Разход на фураж за кг
прираст, КЕ

5,2-7,2 Forage consumption per kg 
of weight gain, NU

репродукция и използване / Reproduction and use

Биологична плодовитост, 
% 170-200

Biological fertility, %

Продължителност на 
използване, год. 8-10

Duration of use, years

БълГарСКа Бяла МлЕЧна КОза

Базисна информация

Произход България

Методи и условия на създаване Създадена е чрез 
 кръстосване на местните 
 кози със саански и 
 саанизирани пръчове от 
 Швейцария, Чехословакия, 
 Германия

Година на признаване на породата 1990

Основен ареал цялата страна

Стопанско използване Мляко и месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане на 
 млечни породи кози

Година на завеждане на родословната 
книга 1990

Под селекционен контрол 
-кози, брой 3654
-пръчове, брой 23
-стада, брой 28

Генбанка (ИаСрж)
-пръчове, брой 
-дози, брой 
-изкуствено осеменяване,%
Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нараства

General information

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed It was created by crossing 
 local goats with Saan and 
 saanized he-goats from 
 Switzerland, former 
 Czechoslovakia and Germany

Year of breed recognition 1990

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use Milk and meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for Breeding Dairy 
 Goat Breeds

Studbook established in 1990

Under breeding control 
- goats, number 3654
- he-goats, number 23
- flocks, number 28

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction 
in Animal Breeding
 - he-goats, number
 - semen doses, number
 - atificial insemination,%
Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Increasing
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HoRSE BREEDInG
Horses have lived on the Bulgarian lands ever since time immemorial. Equid bones were found in Bacho Kiro Cave. They were referred to the Paleolithic period. 
Remains of horses from the Neolithic age are relatively rare. They originated from Podgoritsa, Targovishte Region, Kazanlak and Rakitovo. Domestic horse keeping 
started at the end of the Chalcolithic and the Early Bronze Age. Bone remains from that period were found in the settlement mound of Mihalich village in the 
region of Svilengrad, as well as in the excavations when digging the canal between Varna Lake and the Black Sea. The horses of that time were of the same height 
as Deliorman Horse breed and many of their characteristics were similar to the Polish Tarpan and to some of the primitive local breeds. 
The horse was highly honoured by the Thracians. It was closest to man among all the domestic animals. 
Prof. S. Bökönyi in his studies on Iron Age horses in Central and Eastern Europe assigned them to two major groups – Eastern and Western horses. The core of the 
Eastern group was formed by Scythian horses. 
Bulgarian studies proved that the Thracian horse also belonged to the group of Scythian horses. They were comparatively high, slender, with a strong bone system. 
Those horses were characterized by their swiftness, wicked temperament and difficult taming. All data show that in the Bronze and in the Iron Ages, horse breeding 
was at a very high level throughout our lands. 
The Slavic period had a negative influence on the development of horse breeding. Probably the Slavic peoples raised only primitive horses, both for food and 
riding. The invasion of the Proto-Bulgarians marked a new epoch in the development of horse breeding on our lands. Being a nomadic people for many centuries, 
the horse was the most important animal for them, both in periods of peace and war. That is why it was raised in a cult. The horses of the Proto-Bulgarians were 
ungovernable and untamed, but extremely devoted to man. The famous Madara Rider (710) is the most representative monument of that period. The features of 
a cultivated riding breed dominate in the depiction of the horse. Horse breeding developed with varied success in the next periods after falling of Bulgaria under 
the Ottoman Rule in 1396. In the Ottoman period along with primitive breeds, horses of a higher riding class were raised for the needs of the army.  
After the Liberation of Bulgaria from the Ottoman Rule (1878), there was a demand of larger, massive, both riding and draught horses, for the army and for 
agricultural practices, as the local horses were small and late maturing. The first attempts for breed improvement were undertaken by the Permanent District 
Commissions. Breeding activities were carried out without planning. The great majority of the stallions were improperly used. That necessitated the establishment 
of larger stud farms for raising suitable horses for breeding purposes. The State was actively engaged in horse breeding in the country and the Horse Breeding Act 
as the first Bulgarian act in the field of livestock husbandry was passed in 1892. 
Two stud farms were established within the Ministry of Agriculture – Kabiyuk, near the town of Shumen, and Klementina, near the town of Pleven. The stud farm 
Bozhurishte near Sofia city was found within the Ministry of War. Five state stallion depots were established: two of them on Kabiyuk and Klementina stud farms for 
the needs in the whole North Bulgaria and three for the South Bulgaria needs – in the State Agrarian Farm Kaya Bunar – Yambol region and in the towns of Stara 
Zagora and Plovdiv. The total number of the stallions in those depots was several hundreds, out of them over 250 were in Kabiyuk depot. A Higher Council of Horse 
Breeding was founded. Its members were both horse-breeding specialists and military men. This Council dealt with the main problems in horse breeding. Taking 
into account the lower height of the local primitive horses and the scattered and small-scale agriculture in Bulgaria and the army needs, the Council decided to 
form four sections at Kabiyuk stud farm: Arabian, half-bred English, Orlov Trotter and Ardennes-Percheron. Two other sections were formed at Klementina stud 
farm – Anglo-Arabian of the Gidran type, and Anglo-Norman of the Nonius type. In addition, light half-bred horses were raised in Bozhurishte stud farm. The 
herds of those farms were stocked with local mares and imported horses of the respective breeds from Russia, Poland, Hungary, Turkey and partially – from France 
and Germany. Both Kabiyuk and Klementina produced about 40 stallions annually. The mean height of the local mares had been 130-135 cm and thanks to the 
improved breeding by crossing them with imported stallions, the height of the mares reached up to 150 cm. 
Gradually, three Bulgarian breeds were created and they were recognized in 1951: East-Bulgarian horse, Pleven horse, and Danube horse. Along with those three 
breeds, Arabian horses were also bred, mainly in North-Eastern Bulgaria. 
Orlov Trotter and Ardennes-Percheron sections in Kabiyuk Stud Farm were closed in 1924 as unprofitable, without perspective and unsuitable for the Bulgarian 
small-scale agriculture. 
Until World War II the total number of horses reached up to 614406, i.e. twice more than the number of horses in 1893, when they were 334942. After the 
introduction of advanced equipment and machinery in the agricultural farms, the number of horses considerably decreased. In 1948 their number was 557947, 
in 1958 – 430754 and in 1960 it dropped down to only 333813. Until 1980 the numberт of horses in Bulgaria decreased further to 120000, despite the breed 
improvement success. In 1964 Bulgaria sold 16 stallions of East-Bulgarian and Pleven breeds to the United Kingdom. 
The number of horses in Bulgaria started increasing after 1990 and in 2009 it reached up to 175091. However, their breed characteristics were quite disputable, as in 
the same year only 2522 horses were under breeding control. In 2010 their number was 4502 and in 2011 – 3097. There is only one state stud farm with 7 stallions 
and 59 mares of East-Bulgarian breed; 2 stallions and 17 mares of thoroughbred English breed; 4 stallions and 18 thoroughbred Arabian mares; 9 stallions and 21 
Shagya mares; 3 stallions and 12 Haflinger mares; 3 stallions and 19 Scotland pony mares. 
In 2010 the Bulgarian State started taking special care of the primitive local breeds by giving permission to the Association for Breeding Indigenous Breeds in 
Bulgaria and a few months later – to the Horse-Breeders Association in Bulgaria, to carry out breeding activities with Karakachan Horse. In the same year the 
Association of East-Bulgarian Horse also obtained permission for breeding activities. Next year the Association for Restoration and Development of Pleven horse 
and Gidran breeds received its license, too. 
In 2011 licenses were granted to some other breeding organizations, which planned to establish new horse breeds: to the Bulgarian Sport Horse Association for 
developing the Bulgarian Sport horse breed and to the Association of Horse-Breeders in Bulgaria for developing the Bulgarian Heavy-Draft horse and the Bulgarian 
Trotting horse breeds. 

Maya Popova – Zooengineer

HoRSES

КОнЕ
Конете са обитавали нашите земи от незапомнени времена. Находки от еквиди са намерени в пещерата „Бачо Киро“ и се отнасят към палеолита. Ос-
танките от кон от времето на неолита са рядко явление (Подгорица, Търговишко, Казанлък, Ракитово). Отглеждането на коня като домашно животно е 
започнало от края на енеолита и през бронзовата епоха, като костни останки от този период са открити в селищната могила Михалич, Свиленградско 
и при прокопаването на канала, свързващ Варненското езеро с Черно море. Конете от това време са били с ръст на делиормански кон, като по редица 
характеристики са близки до полския тарпан и до някои примитивни наши породи. 
При траките конят бил на особена почит. От домашните животни той стоял най-близо до човека.
Изследвайки конете от желязната епоха в Централна и Източна Европа Бьокьони ги разделя на две големи групи – източни и западни. Ядрото на източ-
ната група са скитски коне. 
Нашите изследвания показват, че тракийският кон се отнася към групата на скитските коне, които са били сравнително високи, стройни, със здрава 
костна система. Те били прочути със своята бързина, зъл нрав и трудна укротяемост. Всички данни свидетелстват, че през бронзовата и желязната епохи 
коневъдството по нашите земи е било на високо ниво.
Времето на славяните е повлияло отрицателно върху развитието на коневъдството. Вероятно те са отглеждали основно примитивни коне за храна и 
езда. Идването на прабългарите е нова епоха в развитието на коневъдството по нашите земи. За прабългарите – номади от векове, основно животно в 
мир и война е бил конят, който е издигнат в култ. Конете на прабългарите са били буйни и неукротими, крайно привързани към човека. От този период 
най-достоверен паметник е Мадарският конник, като в изображението на коня, доминират чертите на кон от културна ездова порода. Коневъдството се е 
развивало с различен успех и през следващите периоди до падането на България под османско владичество, когато наред с примитивните се отглеждали 
и коне от висока ездова класа, които задоволявали нуждите на армията. 
След Освобождението за нуждите на армията и селското стопанство били необходими значително по-едри, масивни ездови и впрегатни коне, а местните 
коне били дребни и къснозрели. Първите опити за водене на подобрителна работа били направени от окръжните постоянни комисии. Подобрителната 
работа имала стихиен характер. Голяма част от жребците се използвали неправилно. Това наложило да се започне системна работа за изграждане на по-
големи стопанства за отглеждане на подходящи племенни коне. С издаването през 1892 г. на първия в областта на животновъдството Закон за развитие 
на коневъдството, държавата взела в свои ръце грижата за развитието на коневъдство в страната.
Към Министерството на земеделието се създават конезаводите „Кабиюк” край град Шумен и „Клементина” край град Плевен, а към Министерството на 
войната – конезавода „Божурище” край град София. Създадени били и пет държавни жребцови депа - две към конезаводите „Кабиюк” и „Клементина”, 
които обслужвали цяла Северна България и три за Южна България, в ДЗС „Кая Бунар” – Ямболско, в Стара Загора и Пловдив. Общата бройка на жребците 
в тези депа е била няколко стотин, като в депото към конезавод „Кабиюк” са били над 250. Учредява се и Върховен съвет по Коневъдство, в който са участ-
вали както специалисти, така и военни. Той се е събирал и решавал основните въпроси за насоките на племенната работа в коневъдството. Изхождайки 
от ниския ръст на местните примитивни коне и разпокъсаното и дребно селско стопанство у нас, както и от нуждите на армията, този съвет решава към 
конезавод „Кабиюк” да се образуват четири секции: арабска, полукръвна английска, орловорисиста и ардено-першеронска, а в конезавод „Клементина” – 
англоарабска от типа Гидран и англонормандска от типа Нониус. Конезавода „Божурище” е развъждал леки англоарабски и полукръвни английски коне. 
Стадата в трите конезавода били комплектовани частично от местни кобили и главно чрез внос на коне от съответните породи от Русия, Полша, Унгария, 
Турция и частично от Франция и Германия. От двата конезавода „Кабиюк” и „Клементина” са били предавани на жребцовите депа по около 40 жребеца. 
Средната височина на кобилите, покривани от държавните жребци е била 130-135 см и в резултат на подобрителната работа достига до 150 см. 
Обособяват се три отечествени породи, които са признати през 1951 г.- Източнобългарски кон, Плевенски кон и Дунавски кон. Освен тези три порди, 
главно в Североизточна България се е отглеждал и Арабски кон.
Орловорисистата и ардено-першеронската секции в конезавод „Кабиюк” били закрити през 1924 г. като безперспективни и неподходящи за нашето 
дребно селско стопанство.
До началото на Втората Световна война, общият брой на конете достига 614 406, което е почти два пъти повече от броя на конете през 1893 г. - 334 942.
След масовото внедряване на техника в селското стопанство, броят на конете значително намалява- през 1948 г., броят на конете е бил 557 947., през 
1958- 430 754, през 1960- 333 813. До 1980 г., броят на конете у нас намалява до 120 000, въпреки успехите в подобряването им. През 1964 г. от нашата 
страна били продадени на Англия 16 жребеца от източнобългарската и плевенската породи.
От 1990г. броят на конете се увеличава и през 2009г. достига 175 091 броя. За племенните качества на конете обаче трудно може да се говори, тъй като 
през същата година под селекционен контрол са – 2522 коня, през 2010 - 4502, а през 2011 - 3097. В страната има един държавен племенен конезавод 
с 7 жребеца и 59 кобили от породата Източнобългарски кон, 2 жребеца и 17 кобили от Чистокръвна Английска порода, 4 жребеца и 18 кобили от Чис-
токръвна Арабска порода, 9 жребеца и 21 кобили от породата Арабска шагия, 3 жребеца и 12 кобили от породата Хафлингер, 3 жребеца и 19 кобили от 
породата Шотландско пони. 
През 2010г. държавата започна да полага грижи и за примитивните породи, като дава разрешение на Асоциация за развъждане на местни - автохтонни 
породи в България, а няколко месеца по-късно и на Асоциация на коневъдите в България да извършват развъдна дейност с Каракачанския кон. През 
същата година разрешение за развъдна дейност получава Асоциация „Източнобългарски кон”, а през следващата и Асоциация за възстановяване и раз-
витие на породите Плевенски кон и Гидран. През 2011г. беше даден лиценз и на развъдни организации, изявили желание да създават нови породи коне 
– Български спортен кон на едноименната асоциация и на Асоциация на коневъдите в България за създаване на Български тежковозен кон и Българска 
рисиста порода.

Зооинж. Мая Попова

КОнЕ
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kARAkACHAn HoRSE

Breed description
Breed specific characteristics
Belongs to the group of the primitive local horses with longer heads and 
broader foreheads. The eye orbits are protruding above the forehead. The eyes 
are small and vivid. The neck is relatively short, broad and muscular, well set on 
the head and chest. The back is broad, often concave and the chest is broad 
and deep with rounded ribs. The croup is often longer than broad; flatter than 
in the other primitive horses. The legs are short, thick, strong and correctly 
set. In terms of its exterior features, the Karakachan horse is well-structured 
concerning the wither height, the back and the croup, and, the body length 
and the head configuration. 
Colour
Mostly bay, often gray and less often – chestnut and black 

Описание на породата
Основни отличителни белези
Спада към групата на по-дългоглавите и по-широкочелите местни прими-
тивни коне. Очните орбити в горния си край изпъкват над челото, а очите 
са малки и живи. Шията е относително къса, широка и мускулеста, добре 
свързана с главата и гърдите. Гърбът е широк, често вдаден, а гръдният 
кош широк и дълбок със закръглени ребра. Крупата често е по-дълга от-
колкото широка и по-равна от тази на другите примитивни коне. Има къси, 
дебели, здрави и коректно поставени крака. В екстериорно отношение ка-
ракачанският кон е добре изравнен по отношение на височината при хол-
ката, гърба и крупата, дължината на тялото и конфигурацията на главата.
Цвят
Предимно кестеняв, често сив и по-малко алест и черен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
128-136 
130-138

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
121-139 
128-142

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
138-150 
140-152

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
16-17 
17-18

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
230-320 
240-350 
15-18

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity,
months

Плодовитост, % 60 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

18-20 Duration of use, years

Информация: Бойко Стоянов – председател на развъдна организация; снимки: Христина Етърска, Надежда Луканова
Information: Boyko Stoyanov – Chairman of a Horse Breeding Organization; Photos by: Hristina Etarska, Nadezhda Lukanova

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

КараКаЧанСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Местна примитивна порода

Произход България

Методи и условия на създаване Чрез народна селекция. 
 Създаден при специфични 
 условия – лятно 
 високопланинско пашуване 
 и зимно отглеждане по 
 Беломорието и южните 
 склонове на Родопите, 
 Странджа и Пирин, с дълги  
 сезонни преходи при 
 местенето на стадата.

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Стара Планина, Родопите и 
 Планините в Югозападна 
 България

Стопанско използване За езда и носене на товари. 
 Основна порода за работа 
 във високо планинските 
 райони.

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциацията за 
 Развъждане на местни -
 автохтонни породи в 
 България
 2. Асоциация на коневъдите 
 в България

Година на завеждане на родословната 
книга 2010 г.

Под селекционен контрол 1010
-Кобили, брой 622
-Жребци, брой 55

Класификация на породата по степен на 
застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване 

Тренд Възходящ

General information

Classification Local primitive breed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed By traditional breeding. 
 Created under specific 
 conditions – highland pasture 
 breeding in summer and 
 breeding in the Aegean Sea 
 Region and in the southern 
 slopes of the Rhodopes, 
 Strandzha and Pirin mountains 
 in winter, with long seasonal 
 marches when moving the 
 herds.  

Year of breed recognition Аutochthonous

Main areas of distribution The Balkan and the Rhodope 
 mountains and the mountains 
 in the Southwest Bulgaria 

Economic use For riding or as pack-horses. 
 The major breed for working in 
 highland areas.

Breeding status

Name of the breeding organization Association for Breeding 
 Indigenous Breeds in Bulgaria
 Association of Horse Breeders 
 in Bulgaria

Studbook established in 2010

Under breeding control 1010
-Mares, number 622
-Stallions, number 55

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment  Endangered-maintained 

Trend Increasing
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EAStBUlGARIAn HoRSE

Breed description
Breed specific characteristics
Well-developed body structure, tough construction, good exterior. The head is 
dry, with a straight profile. The throatlatch is wide. The eyes are vivid, expressive; 
the ears are properly positioned. The neck is medium in size to long, properly 
bended, with well-developed muscles. Withers – comparatively high, long, 
well- muscled. The back is even. The loin is broad enough. The croup is long, 
slightly
sloped, muscular. The tail and the mane are fairly long and well-haired. The 
chest is medium broad, deep, long enough. The belly is tight. The legs are long, 
with well-outlined dry muscles and tendons. Strong bones, free movements, 
excellent working capacity.
Colour
Bay, black, chestnut, gray and rarely skewbald

Описание на породата
Основни отличителни белези
Добре развито телосложение, здрава конституция, добър екстериор. Гла-
вата е суха с прав лицев профил, широки ганаши, живи, изразителни очи, 
с подвижни и добре поставени уши. Шия- средна към дълга, правилно 
извита, добре замускулена. Холка- сравнително висока, дълга, добре за-
мускулена. Гръб- равен. Поясница- достатъчно широка. Крупа - дълга, леко 
наклонена, замускулена. Опашка и грива- средно дълги, добре окосмени. 
Гръден кош- средно широк, дълбок, достатъчно дълъг. Корем- прибран. 
Крайници-  високи, с добре очертани сухи мускулатура и сухожилия. Здра-
ви кости, свободни движения, отлична работоспособност.
Цвят
Кестеняв, черен, алест, сив и рядко шарен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

162,8
166,9

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

161,0
166,0

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

190,0
185,8

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

21
20

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

550
450
45

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18-20 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 70 Fertility, %

Продължителност на из-
ползване, год.

18-20 Duration of use, years

Информация: Зооинж. Светлозар Касчиев – председател на АИБК
Information: Zooengineer Svetlozar Kastchiev  – Chairman of Association „Eastbulgarian horse“

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

ИзтОЧнОБълГарСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Полукръвна, културна, 
 ездова порода

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни, 
 арабски, англо-арабски 
 и полукръвни кобили 
 с полукръвни и чистокръвни 
 английски жребци

Година на признаване на породата 1951

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Eзда и впряг. Основна порода 
 за езда и участие в 
 класическите дисциплини 
 по конен спорт (обездка, 
 прескачане на препятствия 
 и особено всестранна езда), 
 у нас, любителска езда

развъден статус

Име на развъдната организация Асоциация 
 „Източнобългарски кон“

Година на завеждане на родословната 
книга 1959 г.

Под селекционен контрол 600
-Кобили, брой 140
-Жребци, брой 15  

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Half-bred, riding breed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossing of local, 
 Arabian, Anglo-Arabian and 
 half-bred mares with half-bred 
 and thoroughbred stallions.

Year of breed recognition 1951

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use Riding and draft horse. The 
 main breed for ridding and 
 classical equestrian disciplines  
 (dressage, showjumping and 
 specially – eventing); in our 
 country – amateur riding

Breeding status

Name of the breeding organization Association „Eastbulgarian 
 horse“

Studbook established in 1959 г.

Under breeding control 600
-Mares, number 140
-Stallions, number 15 

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Protected, endangered with 
 extinction

Trend Stable



111110

Breed description
Breed specific characteristics
Relatively large height, a massive construction, a strong bone structure. The 
head is medium in size with a straight profile line and an elongated face. The 
neck is medium long, broad, well-muscled. The back is straight and the loin is 
broad, well-attached to the slightly sloping, strong, broad and muscled croup. 
The mane and tail hairs are long and always black.  The chest is deep, broad 
and long. The legs are medium in length, strong, with well-defined joints. The 
cannon bones are short. A strong hoof horn.
Colour
Black and dark bay, rarely bay.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Сравнително едър ръст, масивно телосложение, здрава костна система. 
Главата е средно голяма, с права профилна линия и удължена лицева част. 
Шията е средно дълга, широка, добре замускулена. Гърбът е прав, а по-
ясницата е широка, добре свързана с леко наклонена, здрава, широка и 
замускулена крупа. Покривните косми по гривата и опашката са дълги и 
винаги черни. Гръдният кош е дълбок, широк и дълъг. Крайниците са сред-
но дълги, здрави, с добре изразени стави. Свирките са къси. Здрав копитен 
рог.
Цвят
Черен и тъмнокестеняв, рядко кестеняв.

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
161,6 
162,7

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
164 
166

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
191,6 
200,1

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,7-21 
20,5-22,5

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
570-650 
640-680 
50

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 65 % Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

15-20 Duration of use (in years)

Информация: Надежда Луканова - зооинженер; Зорница Петкова – зооинженер
Information: Nadezhda Lukanova – Zooengineer; Zornitsa Petkova – Zooengineer

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

DAnUBIAn HoRSEдУнаВСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Културна, лековпрегатна 
 порода

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни 
 кобили от породата Нониус с 
 жребци от породата Нониус.

Година на внасяне на породата 1951

Основен ареал Северозападна и Западна 
 България.

Стопанско използване За впряг и селскостопанска 
 работа. Основна впрегатна 
 порода в страната.

развъден статус 

Име на развъдната организация  Асоциация на коневъдите в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга 1959 г.

Под селекционен контрол 267
-Кобили, брой 103
-Жребци, брой 33
Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General information

Classification Light draft breed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive crossing 
 of local mares and mares of 
 Nonius breed with Nonius 
 stallions.

Year of breed recognition 1951

Main areas of distribution North-Western and Western 
 Bulgaria 

Economic use As draft animals and for farm 
 work. The main draft breed in 
 the country.

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of the Horse 
 Breeders in Bulgaria

Studbook established in 1959 

Under breeding control 267
-Mares, number 103
-Stallions, number 33 

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Endangered-maintained 

Trend Stable
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PlEvEn HoRSE

Breed description
Breed specific characteristics
Medium-sized, expressive head with a straight profile and well-defined eye 
orbits, wide nostrils and a well-developed throatlatch. A straight, medium long 
and well-muscled neck well-attached to the chest. Withers – medium high 
and long. The back is straight, short and broad. The loin is straight, broad and 
well-attached to the croup. The croup is oval well-muscled, slightly sloping, 
long enough and broad.  Chest – deep, rounded and broad. The legs are dry, 
strong, with well-expressed joints and tendons. Not much hair on the main 
and on the tail. Typical Anglo-Arabian type with a strong and harmonious body 
construction, with graceful and beautiful movements. 
Colour
Chestnut

Описание на породата
Основни отличителни белези
Глава- средно голяма, изразителна с права профилна линия и добре очер-
тани очни орбити, широки ноздри и развити ганаши. Шия- права, добре 
поставена, средно дълга и добре замускулена. Холка- средно висока и 
дълга, гърбът е прав, къс и широк. Поясница- права, широка и добре свър-
зана с крупата. Крупа- овална, добре замускулена, леко наклонена доста-
тъчно дълга и широка. Гръден кош- дълбок, заоблен и широк. Крайниците 
са сухи, здрави, с добре изразени стави и сухожилия. Окосмяването на 
гривата и опашката не е обилно. Подчертан англо-арабски тип със здрава 
конституция, хармонично телосложение, с плавни и красиви движения.
Цвят
Алест

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
159-162 
160-163

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
160-164 
163-165

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
189-192 
191-194

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,5-21 
20,5-22

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
550-570 
560-590 
50

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 61,43 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

18-20 Duration of use (in years)

Информация: Станко Димитров – председател на развъдната организация
Information: Stanko Dimitrov – Chairman of the Breeding Organization

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

ПлЕВЕнСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Полукръвна, културна, ездова 
 порода

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на 
 делиормански, местни 
 подобрени, полукръвни и 
 англо-арабски кобили с 
 арабски, англо-арабски, 
 полукръвни, стрелецки 
 жребци, но основно с жребци 
 от породата Гидран.

Година на признаване на породата 1951

Основен ареал Северна и Западна България

Стопанско използване За конен спорт, езда и 
 селскостопанска работа. 

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за 
 възстановяване и развитие 
 на породите Плевенски кон и 
 Гидран в България

Година на завеждане на родословната 
книга 1959 г.

Под селекционен контрол 60
-Кобили, брой 34
-Жребци, брой 11

Класификация на породата по степен на 
застрашеност Защитена, изчезваща

Тренд Низходящ

General information:

Classification Half-bred, riding breed

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossing of Deliorman, 
 improved local, half-bred and 
 Anglo-Arabian mares with 
 Arabian, Anglo-Arabian, half-
 bred and Streletsky stallions, 
 but mainly with stallions of 
 Gidran breed.

Year of breed recognition 1951

Main areas of distribution Northern and North-Western 
 Bulgaria 

Economic use For equestrian sports, riding 
 and agricultural work.

Breeding status

Name of the breeding organization Association for Recuperation 
 and Development of Pleven 
 horse and Gidran Breeds in 
 Bulgaria

Studbook established in 1959

Under breeding control 60
-Mares, number 34
-Stallions, number 11

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment   Protected – becoming 
 extinct 

Trend Decreasing
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tHoRoUGHBRED HoRSE

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
161-164 
161-166

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
162-169 
168-173

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
178-186 
180-188

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
18,9-20 
19,8-21

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
460-520 
480-540 
45

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 60 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

16-20 Duration of use (in years)

Информация: Радка Влаева – зооинженер в развъдната организация; Зорница Петкова – зооинженер в развъдната организация
Зооинж. Светлозар Касчиев – началник отдел „Коневъдство” в ДП „Кабиюк”

Information: Radka Vlaeva – Zooengineer in the breeding organization; Zornitsa Petkova – Zooengineer in the breeding organization; 
Svetlozar Kastchiev – Zooengineer, Stud manager of ‘Kabiuk’ State Stud Farm

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

ЧИСтОКръВЕн анГлИйСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Чистокръвна, културна, 
 ездова порода

Произход Англия, ХVII-ХVIII в.

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни 
 кобили с арабски, 
 берберийски и испански 
 жребци  в условия на мек, 
 влажен климат и богата 
 тревна растителност.

Година на признаване на породата 1793 г.

Основен ареал Североизточна България и 
 област София

Стопанско използване За гладки надбягвания, конен 
 спорт и като порода 
 подобрителка. Основна 
 порода за гладки 
 надбягвания.

развъден статус

Име на развъдната организация Асоциация на коневъдите в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга 1794 г. в Англия; 1953 г. в 
 България. От 2005 г. България 
 е член на ISBC – Световна 
 организация за родословната 
 книга за Чистокръвната 
 английска порода коне.

Под селекционен контрол 587
-Кобили, брой 250
-Жребци, брой 93 

Тренд Стабилен

General information

Classification Purebred, cultural, riding breed

Origin England, 17-18th century

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossing of local 
 mares with Arabian, Barb 
 and Spanish stallions under the 
 conditions of mild, humid 
 climate and rich grasslands.

Year of breed recognition 1793

Main areas of distribution North-Eastern Bulgaria and 
 Sofia region

Economic use For racing, other equestrian 
 disciplines and as an improving 
 breed. It is the main breed for 
 racing.

Breeding status

Name of the breeding organization Association of the Horse 
 Breeders in Bulgaria

Studbook established in 1794 In England; 1953 In 
 Bulgaria.
 Since 2005 Bulgarian Stud Book 
 is approved by the International 
 Stud Book Committee (ISBC)

Under breeding control 587
-Mares, number 250
-Stallions, number 93 

Trend Stable

Breed description
Breed specific characteristics
Tall, with a long neck, almost square shaped body – the pectoral and pelvic 
girdles are elongated at the expense of the shorter back and loin. The head is 
elongated with a slightly pointed lower part. The eye orbits are well-expressed. 
The eyes are vivid. The skin is fine with well-outlined blood vessels on the head 
and the legs. The neck is straight and long; the withers are high and well-
defined. The chest is not very broad but deep enough. The croup is slightly 
sloping, long, and medium broad. The belly is tight.
Colour
Bay, chestnut, gray and black with different shades.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Висок ръст, удължена шия, почти квадратно тяло- предният и задният пояс 
са удължени за сметка на по-късите гръб и поясница. Главата е удължена, 
леко заострена в долната част. Очните орбити са добре изразени. Погледът 
е жив. Кожата е нежна, с добре очертани кръвоносни съдове по главата 
и крайниците. Шията е права, дълга, а холката - висока, добре изразена. 
Гръдният кош е не много широк, но достатъчно дълбок. Крупата е леко 
наклонена, дълга, средно широка. Коремът е прибран.
Цвят
Кестеняв, алест, сив и черен с различни нюанси.
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Breed description
Breed specific characteristics 
The horses of this breed are characterized by a light head. The profile of the 
frontal and nasal bones is normally straight, but there are also animals with 
a concave profile. The forehead is broad, with strongly expressed eye orbits 
and vivid big eyes. The muzzle is small, with large nostrils and fine edges. The 
neck is long and arched, flexible and mobile.  The withers are medium high, 
the back and the loin are straight. The croup is perfectly developed, rounded, 
with strongly expressed muscles. The tail is set high and carried beautifully. The 
bone system is strong, the legs are dry, with well-expressed strong tendons. 
The pasterns are medium long and the hooves are round with a strong hoof 
horn. The movements are light, free and beautiful.  
Colour
Gray, bay, chestnut and sometimes black.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Конете се отличават с лека глава. Профилът на челните и носните кости 
нормално е прав, но се срещат животни и с вдаден профил. Челото е ши-
роко, със силно изразени очни орбити и изразителни големи очи. Муцу-
ната е малка, с големи ноздри и фини ръбове. Шията е дълга, с подчертана 
лебедова форма, много гъвкава и подвижна. Холката е средно висока, 
гърбът и поясницата са прави. Крупата – идеално развита, заоблена, по-
крита със силно изразени мускули. Опашката е високо поставена и кра-
сиво носена. Костната система е здрава, краката са сухи, добре изразени 
здрави сухожилия. Бабките са средно дълги, а копитата – кръгли със здрав 
копитен рог. Движенията са леки, свободни и красиви.
Цвят
Сив, кестеняв, алест и понякога черен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
145-152 
145-155

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
146,5-155 
147,5-162

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
169-180 
171-183

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
18-19,7 
18,5-20

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
410-480 
420-510 
40

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18-20 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 90 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

20-22 Duration of use (in years)

Информация: Литературни източници; зооинж. Светлозар Касчиев – ДП “Кабиюк”
Information: Literature References; Svetlozar Kastchiev – Stud manager of ‘Kabiuk’ State Stud Farm

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

PUREBRED ARABIAn HoRSEЧИСтОКръВЕн араБСКИ КОн

Базисна информация

Класификация Чистокръвна, културна, 
 ездова порода

Произход Арабския полуостров, IV - VII 
 век

Методи и условия на създаване В условията на високото 
 плато Наджед, чрез народна 
 селекция и недопускане на 
 вливане на кръв от други 
 породи

Година на признаване на породата -

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За гладко надбягване, конен 
 спорт, ендюранс, основна 
 порода подобрителка. 
 Участва при създаването и 
 усъвършенстването на много 
 породи коне.

развъден статус Основно племенно ядро в 
 дП „Кабиюк”

Име на развъдната организация няма

Година на завеждане на родословната 
книга 1996 г. в България ; от 1998 г. 
 България е член на WAHO – 
 Световна организация за 
 развъждане на Чистокръвни 
 арабски коне

Под селекционен контрол 250
-Кобили, брой 60
-Жребци, брой 11 

Тренд Възходящ

General information

Classification Purebred, cultivated, riding 
 breed

Origin Arabianian Peninsula, 4th-7th 
 century

Methods and techniques of developing 
the breed Under the conditions of the 
 high plateau Najd, by traditional 
 breeding and preventing 
 crossing with other breeds.

Year of breed recognition  -

Main areas of distribution Troughout the country

Economic use For horse racing, equestrian 
 sports, endurance riding. They 
 participate in the development 
 and improvement of many 
 horse breeds.

Breeding status the main breeding herd is in 
 ‘kabiuk’ State Stud farm

Name of the breeding organization -

Studbook established in 1996 in Bulgaria; since 1998 
 Bulgaria is a member of WAHO 
 – World Arabian Horse 
 Organization.

Under breeding control 250
-Mares, number 60
-Stallions, number 11 

Trend Increasing
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Breed description
Breed specific characteristics
The body is proportionate. The head has the traits of purebred Arabian horses 
with well-defined eye orbits, a broad forehead, a straight profile of the facial 
and maxilla bones, a wide and well-shaped throatlatch. The nostrils are widely 
open and the ears are medium-sized and mobile. The neck is long and arched, 
well-attached to the head and the withers. The back and the loin are straight 
and the croup is well-muscled and oval. The chest is broad, rounded, and the 
legs have well-developed bones, tendons and an outlined strong hoof horn.
Colour
Gray, bay, chestnut and sometimes black.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Тялото е съразмерно. Главата има чертите на чистокръвните арабски коне 
с добре изразени очни орбити, широко чело, прав профил на лицевите и 
челните кости, широки и добре оформени ганаши. Ноздрите са широко 
отворени, а ушите – средно големи и подвижни. Шията е лебедова, добре 
свързана с главата и холката. Гърбът и поясницата са прави, а крупата е 
овална и добре замускулена. Гръдният кош е широк, закръглен. Крайни-
ците са с добре развити кости, очертани сухожилия и здрав копитен рог.
Цвят
Сив, кестеняв, алест и понякога черен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
150-158 
152-160

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
153-160 
155-163

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
168-174 
175-187

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
18,7-19,3 
19,9-20,1

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
410-450 
450-500 
40

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 90 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

19-22 Duration of use (in years)

Информация: Литературни източници; зооинж. Светлозар Касчиев – ДП “Кабиюк”
Information: References; Svetlozar Kastchiev – Stud manager of ‘Kabiuk’ State Stud Farm

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

SHAGyA ARABIAnараБСКа шаГИя

Базисна информация

Класификация Полукръвна, културна, ездова 
 порода

Произход Австро – Унария

Методи и условия на създаване Чрез възпроизводително 
 кръстосване на унгарски 
 кобили с чистокръвни 
 арабски жребци.

Година на внасяне на породата 1894 г.

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За конен спорт, езда и впряг.

развъден статус Основно племено ядро в 
 дП „Кабиюк”

Име на развъдната организация няма

Година на завеждане на родословната 
книга 1894г. Заводска племенна 
 книга; 1996 г. Издаване на I 
 том на Родословната нига; 
 1998 г. ДП “Кабиюк” е 
 пълноправен член на ISG – 
 Международна асоциация на 
 Арабската Шагия порода

Под селекционен контрол 150
-Кобили, брой 30
-Жребци, брой 8 

Тренд Стабилен

General information

Classification Half-bred, cultural riding breed

Origin Austria-Hungary

Methods and techniques of developing 
the breed Crossing of Hungarian mares 
 with purebred Arabian stallions.

Year of breed recognition 1894

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For equestrian sport, riding and 
 driving in harness.

Breeding status the main breeding herd is in 
 ‘kabiuk’ State Stud farm

Name of the breeding organization --

Studbook established in 1894 Stud Book of the Stud 
 Farm; 1996  Issue of Volume 
 One of the Stud book; Since 
 1998  ‘Kabiyuk’ State Stud Farm                     
 is a full member of the ISG – 
 International Shagya-Arabian 
 Societ

Under breeding control 150
-Mares, number 30
-Stallions, number 8 

Trend Stable
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tRAkEHnER

Breed description
Breed specific characteristics
A breed with underlined qualities for combined use. The Trakehner horse is 
characterized by fairly massive, well-developed body. The head is medium-
sized with a well-defined throatlatch. The neck is straight and well-muscled. 
The back and the loin are medium long and straight. The croup is oval and 
very well muscled. The legs have a well-developed bone structure and clearly 
defined tendons.
Colour
Bay, black, chestnut, gray and Tobiano Pinto

Описание на породата
Основни отличителни белези
Порода с подчертани качества за комбинирано ползване. Тракененският 
кон се отличава с масивно, добре свързано тяло. Главата му е средно голя-
ма, с добре очертани ганаши. Шията е права, добре замускулена. Гърбът и 
поясницата са средно дълги и прави. Крупата е често овална, много добре 
замускулена. Крайниците са с добре развита костна система, с ясно очер-
тани сухожилия.
Цвят
Кестеняв, черен, алест, сив и шарен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
160-165 
164-170

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
161-167 
166-170

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
188-193 
190-200

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,9-21 
21-22

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
550 
600 
50

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % - Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

18-20 Duration of use (in years)

Информация: Литературни източници
Information: Literature References

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

траКЕнЕн

Базисна информация

Класификация Полукръвна, културна, ездова 
 порода

Произход Източна Прусия

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване и целенасочена 
 селекция на английски, 
 мекленбургски, 
 береберийски, 
 неаполитански и местни 
 източно пруски коне.

Година на внасяне на породата 1977 г.

Основен ареал Софийска област

Стопанско използване За езда и в класическите 
 дисциплини по конен спорт.

развъден статус Частично контролирани

Тренд Стабилен

General information

Classification Half-bred, riding breed

Origin East Prussia

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproduction crossing 
 and purposeful breeding of 
 Thoroughbred, Mecklenburger, 
 Barb, Neapolitan and local East 
 Prussian horses.

Year of breed recognition 1977

Main areas of distribution Sofia region 

Economic use For riding and classical 
 equestrian disciplines.

Breeding status Partly under breeding 
 control

Trend Stable
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GIDRAn

Breed description
Breed specific characteristics
The head is medium in size, with a straight profile. The eyes are expressive and 
the throatlatch is wide. The neck is medium long, the back is flat, the loin is broad 
and well-attached to the croup. The croup is long, muscular and slightly sloped. 
The chest is deep and broad enough. The legs have well-developed joints and 
tendons, the hooves are strong. The horses of this breed have underlined riding 
qualities, a balanced character, a vivid temperament, energetic movements 
and good performance.      
Colour
Chestnut

Описание на породата
Основни отличителни белези
Главата е средно голяма, с прав профил. Очите са изразителни, ганашите 
– широки, шията е средно дълга, гърбът е равен, поясницата – широка и 
добре свързана с крупата. Крупата е дълга, замускулена и леко наведена. 
Гърдите са дълбоки и достатъчно широки. Крайниците са с добре развити 
стави и сухожилия, копитата са здрави. Конете от тази порода са с подчер-
тани ездови качества, балансиран характер, жив темперамент, енергични 
движения и добра работоспособност.
Цвят
Алест

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
160-165 
165-169

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
163-166 
165-168

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
185-190 
190-200

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,8-20,8 
20,5-21,7

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
520-560 
560-640 
45

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18-20 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

18-20 Duration of use (in years)

Информация: Станко Димитров – председател на развъдната организация
Information: Stanko Dimitrov – Chairman of the Breeding Organization

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

ГИдран

Базисна информация

Класификация Англо-арабска, ездова 
 порода

Произход Австро - Унгария

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни 
 подобрени, унгарски, 
 полукръвни, испански и 
 арабски кобили с арабски, а 
 по-късно с чистокръвни 
 английски жребци.

Година на признаване на породата 1855 г.

Основен ареал Софийска област

Стопанско използване Ездова порода в 
 класическите дисциплини по 
 конен спорт и подобряване 
 на плевенската порода.

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за възстановяване 
 и развитие на породите 
 Плевенски кон и Гидран в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга -

Под селекционен контрол 19
-Кобили, брой 8
-Жребци, брой 4 

Тренд Низходящ

General information

Classification Anglo-Arabian riding breed

Origin Austria-Hungary

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossbreeding of local 
 improved, Hungarian, half-
 bred, Spanish and Arabian 
 mares with Arabian and later 
 with Thoroughbred stallions. 

Year of breed recognition  1855

Main areas of distribution Sofia region

Economic use Riding breed in the classical 
 disciplines of equestrian sports 
 and for improving Pleven horse 
 breed.

Breeding status

Name of the breeding organization Association for Recuperation 
 and Development of Pleven 
 horse and Gidran Breeds in 
 Bulgaria

Studbook established in -

Under breeding control 19
-Mares, number 8
-Stallions, number 4 

Trend Decreasing
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HAflInGER

Breed description
Breed specific characteristics
An extremely massive body, a relatively low height, a proportional and fine 
head, a short and well-muscled neck. The withers are low and gradually merge 
into the back. The body is extended, with a broad rounded chest.  The croup 
is broad, bifurcated and well-muscled. The legs are relatively short with well-
developed bone structure and a strong hoof horn. The mane and the tail are 
abundantly covered with hair, making the horses more beautiful.
Colour
Palomino – the colour of the coat is creamy, yellow or sandy. The mane and 
the tail are white.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Изключително масивно тяло, относително нисък ръст, пропорционнална 
и красива глава, къса и много добре замускулена шия. Холката е ниска и 
постепенно се прелива с гърба. Тялото е удължено с широк закръглен гръ-
ден кош. Крупата е широка, раздвоена, с подчертано развита мускулатура. 
Крайниците са относително къси с добре развита костна система  и здрав 
копитен рог. Гривата и опашката са покрити с обилно развити предпазни 
косми, което придава на конете особена красота.
Цвят
Паломино – цветът на покривните косми е кремав, жълт или пясъчен. Гри-
вата и опашката са бели.

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
138-143 
140-146

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
151-155 
155-160

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
170-178 
175-188

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,3-20,3 
19,5-20,5

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
420-460 
450-540 
40-50

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months 

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % 75 Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

18-20 Duration of use (in years)

Информация: Надежда Луканова – зооинженер в развъдната организация
Зорница Петкова – зооинженер в развъдната организация

Information: Nadezhda Lukanova – Zooengineer in the breeding organization; Zornitsa Petkova – Zooengineer in the breeding organization

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

ХафлИнГЕр

Базисна информация

Класификация Културна, планинска порода

Произход Южен Тирол, Австрия

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни 
 кобили, първоначално с 
 жребци от породита Шагия и 
 Гидран, а по-късно за 
 подобряване на някои 
 екстериорни качества - с 
 чистокръвни арабски 
 жребци.

Година на признаване на породата 1898 г. в Австрия

Основен ареал Планинските райони на 
 Пирин, Рила, Родопи и Стара 
 планина; в Южна България от 
 Стара Загора до Бургас; 
 значително по-малко в 
 Северна България.

Стопанско използване Езда, впряг и пренос на 
 товари. За езда в детско-
 юношеските школи.

Тренд Стабилен

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на коневъдите в 
 България

Година на завеждане на родословната 
книга 1920 г. в Замс, Австрия; 1984 г. 
 в България

Под селекционен контрол 554
-Кобили, брой 116
-Жребци, брой 34 

Тренд Възходящ

General information

Classification Mountain breed

Origin South Tyrol, Austria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossbreeding of 
 local mares with Shagya 
 and Gidran stallions first and 
 later, to improve some exterior 
 qualities, with purebred 
 Arabian stallions. 

Year of breed recognition 1898 in Austria

Main areas of distribution The highland areas of Pirin, Rila, 
 the Rhodopes and the Balkan 
 Mountains; in South Bulgaria 
 between Stara Zagora and 
 Burgas; much less in North 
 Bulgaria. 

Economic use For riding, driving and as pack 
 horses. For riding in Children 
 Riding Schools.

Breeding status

Name of the breeding organization Association of the Horse 
 Breeders in Bulgaria

Studbook established in 1920 Zams, Austria; 1984  in 
 Bulgaria

Under breeding control 554
-Mares, number 116
-Stallions, number 34 

Trend Increasing
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SHEtlAnD Pony

Breed description
Breed specific characteristics
The breed is characterized by its small height, calm temperament and low 
demands to the external conditions, making it very easy for breeding. The 
animals have a small head with widely-spaced eyes and small mobile ears, a 
short, muscular neck, low withers, a short backs and a broad, rounded and well-
muscled croup.  The legs are short, with strong bones and hooves. The ponies 
have a thick coat with a long and thick mane and tail. 
Colour
Black, bay, chestnut, gray, skewbald and piebald.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Породата се отличава с дребен ръст, спокоен темперамент и са невзиска-
телни към външните условия, което ги прави изключително лесни за от-
глеждане. Отличават се с малка глава, с широко разположени очи и малки 
подвижни уши,  с къса, мускулеста шия, ниска холка, къс и широк гръб, 
заоблена и добре замускулена крупа. Крайниците са къси, със здрава кост-
на система и здрав копитен рог. Понитата са с гъста космена покривка, с 
дълга и гъста грива и опашка.
Цвят
Черен, кестеняв, алест, сив, шарен

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
80-90 
90-105

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
97-98 
98-109

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
130-138 
135-140

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
13-14 
14-15

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
150 
180 
10

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, мес 18 Sexual maturity, months

Стопанска зрялост, мес 36 Economic maturity, 
months

Плодовитост, % - Fertility, %

Продължителност на 
използване, год.

20 Duration of use (in years)

Информация: Светлозар Касчиев – ДП „Кабиюк”
Information: Svetlozar Kastchiev – Stud manager of ‘Kabiuk’ State Stud Farm

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

шОтландСКО ПОнИ

Базисна информация

Класификация Дребна порода

Произход Шетландските острови

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата -

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За езда в детските школи, 
 впряг и шоу.

развъден статус Основно племено ядро в 
 дП „Кабиюк”

Име на развъдната организация -

Година на завеждане на родословната 
книга 1986г. Заводска племенна 
 книга

Под селекционен контрол 150
-Кобили, брой 50
-Жребци, брой 6

Тренд Стабилен

General information

Classification Small breed

Origin Shetland Islands

Methods and techniques of developing 
the breed Folk breeding

Year of breed recognition -

Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use For riding in Children Riding 
 Schools, driving and 
 participation in shows. 

Breeding status the main breeding herd is in 
 ‘kabiuk’ State Stud farm

Name of the breeding organization -

Studbook established in 1986 – Stud Book of the farm

Under breeding control 150
-Mares, number 50
-Stallions, number 6

Trend Stable
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Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
152,2
152,6

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
159,2
161,6

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
194,2
201,6

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
21,6
22,4

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци

 
588
690

Average weight, kg
- Mares
- Stallions

Информация: Зооинж. Георги Йорданов – изпълнителен директор на АКБ
Information: Zooengineer Georgi Yordanov – Executive Director of Association of the Horse Breeders in Bulgaria

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

БълГарСКИ              BUlGARIAn HEAvy DRAft HoRSE
тЕжКОВОзЕн КОн

Базисна информация

Име на развъдната организация Асоциация на коневъдите в 
 България 

Методи и условия на създаване Ще бъде създадена чрез 
 сложно възпроизводително 
 кръстосване

Равъдна цел Осигуряване на 
 възпроизводството и 
 производството на коне за 
 работа; подобряване на 
 конете от популацията за 
 производството на коне за 
 месо

General information

Name of the breeding organization Association of the Horse 
 Breeders in Bulgaria 

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossbreeding

Breeding aim Reproduction and production 
 of horses for work, improving 
 the horse population for horse 
 meat production

Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
166
168

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
164
165

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
189
191

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
20,5
21

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Средна маса, кг
- Кобили
- Жребци
- при раждане

 
480 - 550
500 - 580
45

Average weight, kg
- Mares
- Stallions
- At birth

Информация: Зооинж. Светлозар Касчиев – председател на АБСК
Information: Zooengineer Svetlozar Kastchiev – Chairman of the Breeding Organization

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

БълГарСКИ СПОртЕн          BUlGARIAn SPoRt HoRSE
КОн

Базисна информация

Име на развъдната организация Асоциация „Български
 спортен кон“ 

Методи и условия на създаване Ще бъде създадена чрез 
 сложно възпроизводително 
 кръстосване

Равъдна цел Усъвършенстване на 
 признаците, 
 характеризиращи 
 екстериора, качествата на 
 движенията, темперамента, 
 репродуктивните и 
 спортните качества на 
 популацията Български 
 спортен кон.

General information

Name of the breeding organization Bulgarian Sport Horse 
 Association 

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossbreeding

Breeding aim For improvement of the 
 exterior qualities, movements, 
 temperament, reproduction 
 and sport qualities of the 
 Bulgarian sport horse 
 population.
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Височина при холката, см
- Кобили
- Жребци

 
158,25
160,1

Wither height, cm
- Mares
- Stallions 

Коса дължина, см
- Кобили
- Жребци

 
162,45
164,35

Body length, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на гърдите, см
- Кобили
- Жребци

 
186,25
190,5

Chest girth, cm
- Mares
- Stallions

Обхват на свирката, см
- Кобили
- Жребци

 
19,8
20,1

Cannon bone girth, cm
- Mares
- Stallions

Информация: Зооинж. Георги Йорданов – изпълнителен директор на АКБ
Information: Zooengineer Georgi Yordanov – Executive Director of Association of the Horse Breeders in Bulgaria

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

БълГарСКИ рИСИСт КОн BUlGARIAn tRottER HoRSE

Базисна информация

Име на развъдната организация Асоциация на коневъдите в 
 България 

Методи и условия на създаване Ще бъде създадена чрез 
 сложно възпроизводително 
 кръстосване

Равъдна цел Основната развъдна цел на 
 програмата е, чрез 
 използване на наличния 
 генофонд в страната и на 
 внесени от други страни 
 разплодни животни, с 
 целенасочена селекция да 
 бъде създадена подходяща за 
 нашите условия порода 
 Български рисист кон.

General information

Name of the breeding organization Association of the Horse 
 Breeders in Bulgaria 

Methods and techniques of developing 
the breed Complex crossbreeding

Breeding aim The major breeding aim of the 
 programme is to establish 
 Bulgarian trotter horse, suitable 
 for our conditions, developed 
 by purposeful selection, 
 using the available genetic 
 fund in the country and 
 imported animals for 
 reproduction. 
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СВИнЕ

СВИнЕВъдСтВО
Свинята е едно от най-рано одомашнените животни. Процесът на одомашняване е започнал първо в Азия и по-късно в Европа. Първите останки на до-
машни свине по нашите земи са от времето на неолита. Още преди 4000 години траките са отглеждали бяла клепоуха свиня. По-късно около черномор-
ските райони се появява Източнобалканската свиня, за която се предполага, че е пренесена по време на гръцките колонизации. Почти в първоначалния 
си вид все още се среща в Шуменско Варненско Бургаско  и Ямболско.
През Османското робство започва отглеждането на Мангалица, а в края на ХІХ век и Пъстрата дерманска свиня. В началото на ХХ век започва племенна 
работа за създаването на Българска бяла свиня,призната за порода през 1953 г., но на по-късен етап поради кръстосването и с Ландрас от различен 
произход и Голяма бяла свиня постепенно чистата популация се стопява и изчезва.
В резултат на целенасочена работа в света са създадени над 100 породи свине като само 10-15 от тях имат значение за развитието на световното свине-
въдство. В България са създадени няколко породи свине. През 1985 г. се признават породите Български Ландрас – специализирана линия CH, Дунавска 
бяла и няколко двулинейни и трилинейни хибрида – Шумен, Шумен 2 и хибрид Плевен.
През последните 15-20 години, на свиневъдството у нас бяха нанесени сериозни поражения. От 4 332 хил., през 1999 г., през 2000 г. свинете намаляват до 
1 462 хил. броя. Към 01.11.2009 г. общият брой на свинете е 729 798 бр., а на свинете майки в основно стадо - 56 486 броя. За сравнение само ще посочим, 
че броят на свинете в ЕС през 2010 г. е 149.5 млн., с 925 хил., или 0.6%, по-малко от 2009 г. През 2009 г. общото производство на свинско месо възлиза на 
73 659,3 тона,  и заема 65 % от общия добив и 78,6 % от промишления добив на червено месо в страната.
Нарастващите потребности от свинско месо налагат да се положат основите на високоефективно и конкурентноспособно свиневъдство, да се отглеждат 
породи и хибриди свине с високо качество на месото, бързи растежни способности и добро оползотворяване на фуража, както и внедряване на съвре-
менни технологии на отглеждане и хранене, селекция и репродукция. Свинското месо е най-консумираното в Европейския съюз – 44% от общата кон-
сумация срещу 36% за птиче, 17% за говеждо и 3% за овче и козе месо. Изискванията на световните пазари е съдържанието на месо в трупа на свинете 
да  е средно 66 %, което наложи и усилията на селекцията да се насочат към нарастване на дела на постното месо в трупа. У нас се внесоха нови породи 
и хибриди свине, предимно от датски и холандски произход Ландрас, Дюрок и Дан Бред от Дания, Йоркшир и Няшам от Англия и др. През 2004 г. се при-
зна новата „Специализирана линия свине – шунков тип Силистра”, а през 2008 г.специализирана линия „Ямбол-07”, които се отличават с висок рандеман, 
висок интензитет на растеж и нисък разход на фураж. 
През периода 2009 г.-2011 г. съществена динамика в броя на контролираните свине у нас не се наблюдава. В страната работят 4 развъдни организации, 
които през 2009 г. са контролирали 36 390свине, а през 2010 г. - 33 264 броя, а през 2011 – 35277 броя. Драматично обаче е положението с един изключи-
телно ценен наш генетичен ресурс – Източнобалканската свиня. Само за три години от 2246 (2009 г.) броят на контролираните свине намалява наполови-
на – 1277 (2011 г.). Намаляването на броя на контролираните животни съпровожда и общото намаляване на популацията, което налага през следващите 
1-2 години да се вземат спешни мерки за стабилизиране на популацията.

Зооинж. Емилия Георгиева

PIG BREEDInG
Pig is one of the earliest domesticated animals. Initially the domestication process started in Asia and later on in Europe. The first remains of domestic pigs on our 
lands are from the Neolithic period. Even before 4000 years ago the ancient Thracians raised the white floppy-eared pig. Later the East Balkan pig appeared in the 
Black-Sea regions. It is supposed that it was brought during the Greek colonization times. Almost unchanged, the breed is still spread in the regions of Shumen, 
Varna, Burgas and Yambol. 
Mangalitsa pig was raised during the Ottoman domination and at the end of 19th century the Motley Derman (Versicoloured Derman swine) started to be 
raised. At the beginning of 20th century breeding activities for the creation of the Bulgarian White Swine started and the new breed was recognized in 1953. 
Unfortunately, at a later stage, after crossing it with Landrace breed of different origins and with the Large White Swine breed, the purebred population gradually 
decreased and became extinct. 
Over 100 pig breeds have been developed so far as a result of the purposeful breeding activities all over the world, but only 10-15 of them are of any importance 
for the development of pig breeding on a world scale. Several pig breeds have been created in Bulgaria. In 1985 the following breeds were officially recognized: 
Bulgarian Landrace – a specialized line CH, Danube White, and several two- or three-line hybrids – Shumen, Shumen 2 and Pleven.
In the last 15-20 years Bulgarian pig breeding suffered serious losses. From 4332 thousand in 1999, in 2000 the number of pigs dropped down to 1462 thousand. 
On 1 November 2009 the total number of pigs was 729798 and the number of sows in the main herd was 56486. For comparison, we can give an example that 
in 2010 the number of pigs in the European Union was 149.5 million, i.e. by 925 thousand or 0.6% less than in 2009. In 2009 pork production amounted to 73659 
tons, representing 65% of the total production and 78.6% of the industrial red-meat production in the country. 
The increasing demand for pork necessitated to lay the foundations of highly efficient and competitive pig breeding, to raise pig breeds and hybrids of high quality 
of meat, fast growth rate and good forage consumption indices and to implement advanced technologies of raising, feeding, breeding and reproduction. Pork is 
the most widely consumed meat in the European Union, representing 44% of the total meat consumption, versus poultry meat consumption – 36%, beef – 17%, 
sheep and goat meat – 3%. The requirement of the world markets is that the meat content in the carcass must be 66% in average, which necessitated directing 
the breeding efforts to increasing the lean meat share in the carcass. Some new breeds and hybrids have been imported in Bulgaria, predominantly of Danish and 
Dutch origin – Landrace, Duroc and Dan Bred from Denmark, as well as Yorkshire and Newsham pig from England, etc. The new specialized pig line of the ham 
type Silistra was recognized in 2004 and the specialized pig line Yambol ’07 in 2008, both of them characterized by high output, good growth rate and low forage 
consumption index. 
No significant dynamics of the number of pigs under control was observed in Bulgaria in the period 2009-2011. Four breeding stations have been operating in 
the country having 36390 pigs under control in 2009, 33264 pigs in 2010 and 35277 pigs in 2011. However, the situation with one exceptional genetic resource, 
the East Balkan Swine, is dramatic. Within three years only (2009-2011) the total population dropped down almost twice – from 2246 to 1277. The decrease of the 
number of animals under control was accompanied by the total reduction of the population, which requires taking special measures in the next one or two years 
in order to stabilize the population.

Zooengineer: Emilija Georgieva

СВИнЕ
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Breed Description
Breed specific characteristics
The head is long with a straight profile line and small ears. Medium in size. The 
body is robust with a well-built front part, a short neck, an arched back and a 
drooping croup. The limbs are short and strong. The whole body, except the 
belly, is covered with a smooth hair coat, but on the back the hairs are long, 
forming a comb of coarse bristles, extending from the forehead to the waist.
Color:
- coat  Black
- skin Gray-brown

Описание на породата
Основни отличителни белези
Главата е дълга с права профилна линия и малки уши, има средно голям 
ръст. Тялото е сбито, с добре развит преден пояс, къса шия, аркообразен 
гръб и свлечена крупа. Крайниците са къси и здрави. Цялото тяло с из-
ключение на корема е покрито с гладки косми, които на гърба са дълги и 
образуват непрекъснат гребен от остра четина. Гребенът се простира от 
челото до кръста. Изключително устойчива към неблагоприятни средови 
въздействия.  Примитивна порода за пасищно, биосъобразно отглеждане
Цвят
-космена покривка  Черна
-кожа Сивкаво кафява

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
80-100
100-200

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and Use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

EASt BAlkAn

Възраст при достигане на 
100 кг живо тегло, дни 360

Age to reach 100 kg live 
weight, days

Разход на фураж за кг
прираст, кг

Естества-
на паша 
/ Natural 
pasture

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

6.0
5.0
5.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 5-6

Duration of use, years

Информация: 1. Кульо Кулев – председател на Асоциация за раз-
въждане и съхранение на Източнобалканската свиня

Information: 1. Kulyo Kulev – Chairman of the Association for breeding 
and maintaining East Balkan swine

ИзтОЧнОБалКанСКа

Базисна информация

Други наименования на породата Смядовска, камчийска, 
 тичанска

Произход България

Методи и условия на създаване Предимно естествен отбор 
 със слаба намеса на човека

Година на признаване на породата IX-X век

Основен ареал Странджа и Източна стара 
 планина

Стопанско използване За месо и мас, при естествени 
 пасищни условия

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация за развъждане и 
 съхранение на 
 Източнобалканската свиня

Година на завеждане на родословната 
книга 2006

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 930
-нерези, брой 72
-ферми, брой 24

Изкуствено осеменяване,% Не

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Намалява

General Information

Other names of the breed Smyadovo, Kamchiya, Ticha

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Predominantly by natural 
 selection with slight human 
 interference.

Year of breed recognition 9th-10th century

Main areas of distribution Strandzha and East Balkan 
 mountains

Economic use For meat and lard, under 
 natural pasture conditions

Breeding status 

Name of the breeding organization Association for breeding and 
 maintaining East Balkan swine

Herd book established in 2006

Under breeding control
- sows, number 930
- boars, number 72
- farms, number 24

Artificial insemination, % No

Risk Status Endangered-maintained

Trend Decreasing
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Breed Description
Breed specific characteristics
The animals have a medium large head with erect, ears pointing forward. They 
have a broad, straight and long back and a well-built rear part. The legs are thin 
with strong bones.
Color:
- coat  White
- skin White, black spots are accepted; 
 covered with white bristle.

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са със средно голяма глава, с прави наклонени напред уши. 
Имат широк, прав и дълъг гръб и добре развита задна част. Краката са тън-
ки със здрави кости. Висока адаптивна способност и по ниска взискател-
ност към условията на средата
Цвят
-космена покривка  Бялa
-кожа Бяла, допускат се черни петна, 
 покрита с бяла четина

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
220-250
300-360

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

DAnUBE WHItE

Среден дневен прираст, г 0,812 Average daily weight gain, g

Възраст при достигане на 
90 кг живо тегло, дни 175

Age to gain 90 kg live weight, 
days

CKL
2
, mm 24,4 CKL

2
, mm

Средна площ на 
мускулното око  при 100 
кг живо тегло, см2 34,8

Mean area of the muscle eye 
at 100 kg live weight

Кланичен рандеман, % 56 Slaughtering  yield, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,87

Forage consumption per kg  
of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци

9-10 Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

12.0
10.2
9.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 5-7

Duration of use, years

Информация: Димитър Роглинов – Председател на Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;
зооинж. Маргарита Янева – зооинженер селекционер в Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;

Information: 1. Dimitar Roglinov – Chairman of Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 
2. Zooeng. Margarita Yaneva – Expert breeder in the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding

дУнаВСКа Бяла

Базисна информация

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване  с участие на пет 
 породи - Българска бяла, 
 Голяма бяла. Ландрас и 
 Пиетрен и Хемпшир

Година на признаване на породата 1985

Основен ареал Цалата страна

Стопанско използване За месо, като майчина порода 
 в схеми на кръстосване

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на свиневъдите в 
 България - развъдна

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 605
-нерези, брой 33
-ферми, брой 3

Изкуствено осеменяване,% 98

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Защитена, застрашна от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General Infalormation

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive 
 crossbreeding based on the 
 breeds Bulgarian White, Large 
 White, Landrace, Pietrain and 
 Hampshire 

Year of breed recognition 1985
Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For meat, as a mother breed in 
 cross breeding schemes

Breeding status 

Name of the breeding organization Swine Breeders’ Association in 
 Bulgaria 

Herd book established in 2001

Under breeding control
- sows, number 605
- boars, number 33
- farms, number 3 

Artificial insemination, % 98

Risk Status Endangered-maintained

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The animals have a medium-sized, moderately long head with a slightly dished 
profile line. The forehead is broad, the ears are medium long, erect; the neck is 
clearly outlined. The withers are flat, medium broad; the back is long, broad and 
slightly curved upwards. The loin and the sacrum are straight, broad and strong, 
and the rear rump is broad and rounded. The belly is of a straight line. The limbs 
are straight, the pasterns – strong and elastic.
Color:
- coat  White
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните имат средноголяма, умерено дълга глава, със слабо пречупена 
профилна линия. Челото е широко, ушите са средно дълги, насочени на 
горе, а шията- ясно изразена. Холката е равна, умерено широка, гърбът е 
дълъг, широк, леко извит на горе. Поясницата и кръстецът са прави, широ-
ки и здрави, а бутът – широк и запълнен. Коремът е с права линия. Крайни-
ците са прави, бабките – здрави и еластични.
Цвят
-космена покривка  Бялa
-кожа Бледо розовa

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
200-250 
300-350

 Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

EnGlISH lARGE WHItE

Среден дневен прираст, 
г

 
0,835

Average daily weight gain, 
g

Възраст при достигане на
90 кг живо тегло, дни 170

Age to gain 90 kg live 
weight, days

CKL2, mm 24,9 CKL
2
, mm

Средна площ на 
мускулното око  при 
100 кг живо тегло, см2 35

Average area of the 
muscle eye at 100 kg live 
weight

Кланичен рандеман, % 56 Slaughtering  yield, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,8

Forage consumption per  
kg  of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 9-10

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

14.0
12.0
9.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год.

8-10 Duration of use, years

Информация: 1. Димитър Роглинов – Председател на Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;
2. зооинж. Маргарита Янева – зооинженер селекционер в Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;

3. д-р Стефан Николов – Председател на Организация на развъдчиците на специализираните породи свине в България.

Information: 1. Dimitar Roglinov – Chairman of Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 
2. Zooeng. Margarita Yaneva – Expert breeder in the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 

3. Stefan Nikolov, PhD – Chairman of the Organization of the breeders of specialized swine breeds in Bulgaria

анГлИйСКа ГОляМа Бяла

Базисна информация

Произход Англия

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата Англия 1949 г.

Основен ареал Русенски и Разградски регион

Стопанско използване За месо, като майчина порода 
 в схеми на хибридизация

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация на свиневъдите 
 в България – развъдна;
 2. Организация на 
 развъдчиците на 
 специализираните породи 
 свине в България.

Година на завеждане на родословната 
книга 1. 2001
 2. 2007

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 700
-нерези, брой 35
-ферми, брой 2

Изкуствено осеменяване,% Не

Тренд Стабилен

General Information

Origin England

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding

Year of breed recognition England, 1949

Main areas of distribution Regions of Ruse and Razgrad

Economic Use For meat, as a mother breed in 
 hybridization schemes

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Swine Breeders’ Association 
 in Bulgaria – breeding;
 2. Organization of the breeders 
 of specialized swine breeds in 
 Bulgaria.

Herd book established in 1. 2001
 2. 2007
Under breeding control
- sows, number 700
- boars, number 35
- farms, number 2 

Artificial insemination, % No

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The head is light, medium in length, with a straight profile line, which becomes 
dished with ageing. The ears are medium long and floppy; the neck is light and 
elongated. The back is long, slightly curved upwards. The loin is long, evenly 
broad, without narrowing at the sacrum. The sacrum is medium long and the 
rump is long, broad and rounded. The chest is broad and deep, the limbs are 
medium long and properly set; the pasterns are strong end elastic.
Color:
- coat  White
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Главата е лека, със средна дължина и права профилна линия, която с на-
предване на възрастта се пречупва. Ушите са средно дълги, силно клепна-
ли, а шията е лека и удължена. Гърбът е дълъг леко извит нагоре. Поясни-
цата е дълга, еднакво широка, без стеснявания пред кръстеца. Кръстецът 
е средно дълъг а бутът – дълъг, широк и закръглен. Гърдите са широки и 
дълбоки, крайниците са средно дълги, с правилна постановка, бабките – 
здрави и еластични.
Цвят
-космена покривка  Бяла
-кожа Бледо розова

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
200-280
300-350

 Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

EnGlISH lAnDRACE

Среден дневен прираст, 
г 0,803

Average daily weight gain, 
g

Възраст при достигане на 
90 кг живо тегло, дни 164

Age to gain 90 kg live 
weight, days

CKL
2
, mm 24,5 CKL

2
, mm

Средна площ на 
мускулното око  при 100
кг живо тегло, см2 36,1

Mean area of the muscle 
eye at 100 kg of live 
weight

Кланичен рандеман, % 57 Slaughtering  yield, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,85

Forage consumption per  
kg  of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 9-10

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

12.0
10.0
  8.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 8-10

Duration of use, years

Информация:  Димитър Роглинов – Председател на Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;
зооинж. Маргарита Янева – зооинженер селекционер в Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;

д-р Стефан Николов – Председател на Организация на развъдчиците на специализираните породи свине в България;
Information: 1. Dimitar Roglinov – Chairman of Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 

2. Zooeng. Margarita Yaneva – Expert breeder in the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 
3. Stefan Nikolov, PhD – Chairman of the Organization of the breeders of specialized swine breeds in Bulgaria

анГлИйСКИ ландраС

Базисна информация

Произход Англия

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата Англия, 1949 г.

Основен ареал Русенски и Разградски регион

Стопанско използване За месо, като майчина порода 
 в схеми на хибридизация

развъден статус 

Име на развъдната организация 1. Асоциация на свиневъдите 
 в България – развъдна;
 2. Организация на 
 развъдчиците на 
 специализираните породи 
 свине в България.

Година на завеждане на родословната 
книга 1. 2001
 2. 2007

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 887
-нерези, брой 15
-ферми, брой 3

Изкуствено осеменяване,% Не

Тренд Стабилен

General  Information

Origin England

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding

Year of breed recognition England, 1949

Main areas of distribution Regions of Ruse and Razgrad

Economic Use For meat, as a mother breed in 
 hybridization schemes

Breeding status 

Name of the breeding organization 1. Swine Breeders’ Association 
 in Bulgaria – breeding;
 2. Organization of the breeders 
 of specialized swine breeds in 
 Bulgaria.

Herd book established in 1. 2001
 2. 2007

Under breeding control
- sows, number 700
- boars, number 35
- farms, number 2 

Artificial insemination, % No

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The animals have a medium large head, a broad forehead and medium large 
erect ears; a moderately long neck; a broad and deep chest; a long and broad 
back and loin, well-built rumps, well-set strong legs; strong construction 
suitable for meat and bacon production.
Color:
- coat  White
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са със средно голяма глава, широко чело и средно големи 
изправени уши, средно дълга шия, широк и дълбок гръден кош. Дълги и 
широки гръб и поясница, добре развити бутове, здрави крака с правилна 
постановка, здрава конституция насока за месо и бекон
Цвят
-космена покривка  Бялa
-кожа Бледо розовa

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
250-300
320-380

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and Use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

DAnISH yoRkSHIRE

Среден дневен прираст, 
г

 
0,932

Average daily weight gain, g

Възраст при достигане на
90 кг живо тегло, дни 160

Age to gain 90 kg live weight, 
days

CKL
2
, mm 20,6 CKL

2
, mm

Постно месо в трупа, % 61,5 Lean meat in the carcass,%

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,3

Forage consumption per  kg  
of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 8-8,5

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

14.0
12.3
11.7

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год.
- свине майки
- нерези

2-3 
20-50 
ефективни 
покривания 
/ efficient 
matings

Duration of use, years

- sows
- boars

Информация: 1. Антон Игнатов – изпълнителен директор на Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
2. Отчет за дейността на асоциацията през 2010 г.

Information: 1. Anton Ignatov – Executive Manager of the на Association of Industrial Pig Breeding in Bulgaria 
2. Activities Report of the Association for 2010

датСКИ йОрКшИр

Базисна информация

Други наименования на породата Датска голяма бяла

Произход Дания

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата 1979 г.

Основен ареал Източна България

Стопанско използване За месо и бекон, за 
 чистопородно развъждане и 
 майчина порода в схеми на 
 хибридизация

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на 
 индустриалното 
 свиневъдство в България;

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 390
-нерези, брой 28
-ферми, брой 2

Изкуствено осеменяване,% 100

Тренд Стабилен

General  Information

Breed local name Danish Large white

Origin Denmark 

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding
 
Year of breed recognition 1979

Main areas of distribution East Bulgaria

Economic use For meat and bacon 
 production, for thoroughbred 
 breeding, as a mother breed  in 
 hybridization schemes

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Industrial Pig 
 Breeding in Bulgaria 

Herd book established in 2008

Under breeding control
- sows, number  390
- boars, number 28
- farms, number 2 

Artificial insemination, % 100

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The Danish Landrace has a small head and large floppy ears falling forward 
and aside. The back is long; the rumps are broad and well-muscled. Strong 
constitution.
Color:
- coat  White
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Датският Ландрас има малка глава и големи клепнали напред и в страни 
уши. Гърбът е дълъг, бутовете са широки и добре замусколени. Здрава кон-
ституция
Цвят
-космена покривка  Бяла
-кожа Бледо розова

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
350-400
220-300

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

DAnISH lAnDRACE

Среден дневен прираст, 
г 0,969

Average daily weight gain, g

Възраст при достигане на 
90 кг живо тегло, дни 173

Age to gain 90 kg live weight, 
days

CKL
2
, mm 22,6 CKL

2
, mm

Постно месо в трупа, % 61.4 Lean meat in the carcass, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,5

Forage consumption per kg of 
weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 8

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

14.0
11.7
11.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 
- свине майки
- нерези

2-3 
20-50 
ефективни
покривания 
/ efficient 
matings

Duration of use, years

- sows
- boars

Информация:  Антон Игнатов – Изп. Директор на Асоциация на свиневъдите в България
Отчет за дейността на асоциацията през 2010 г.

Information: 1. Anton Ignatov – Executive Manager of the Association of Industrial Pig Breeding in Bulgaria 
2. Activities Report of the Association for 2010

датСКИ ландраС

Базисна информация

Произход Дания, чрез внос от САЩ и 
 Канада

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата 1979 г.

Основен ареал Североизточна и Източна 
 България

Стопанско използване За месо и бекон

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на индустрианото 
 свиневъдство в България

Година на завеждане на родословната 
книга 2007

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 2458
-нерези, брой 22
-ферми, брой 6

Изкуствено осеменяване,% 100

Тренд Стабилен

General Information

Origin Denmark via imports from the 
 USA and Canada

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding

Year of breed recognition 1979

Main areas of distribution North-East and East 
 Bulgaria

Economic use For pork and bacon production

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Industrial Pig 
 Breeding in Bulgaria 

Herd book established in 2007

Under breeding control
- sows, number 2458
- boars, number 22
- farms, number 6 

Artificial insemination, % 100

Trend Stable 



147146

Breed Description
Breed specific characteristics
The head is small with floppy ears falling forward, slightly bent at the tip. The 
body is long with a strongly arched broad back. They have good meat shapes, 
strong bone system and hooves and good adaptability.
Color:
- coat  Red of different shades
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Главата е малка с клепнали напред уши, леко пречупени към края. Тялото е 
дълго, със силно аркообразен широк гръб. Има добри месни форми, здра-
ва конституция, костна система и копита, висока приспособимост
Цвят
-космена покривка  Червенa с различни нюанси
-кожа Бледо розовa

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
200-220
260-300

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

DAnISH DURoC

Среден дневен прираст, 
г

 
0,900

Average daily weight gain, g

Възраст при достигане на
90 кг живо тегло, дни 218

Age to gain 90 kg live weight, 
days

CKL
2
, mm 23,4 CKL

2
, mm

Постно месо в трупа, % 60,0 Lean meat in the carcass, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,7

Forage consumption per kg  of 
weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 8-8,5

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

10.7
9.5
7.5

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 5-6

Duration of use, years

Информация: 1. Антон Игнатов – Изп. Директор на Асоциация на индустриалното свиневъдство в България; 
2. Отчет за дейността на асоциацията през 2010 г.

Information: 1. Anton Ignatov – Executive Manager of the Association of Industrial Pig Breeding in Bulgaria 
2. Activities Report of the Association for 2010

датСКИ дюрОК

Базисна информация

Произход САЩ

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата 1960 г.

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За месо, като бащина порода 
 в схеми на хибридизация

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на 
 индустриалното 
 свиневъдство в България;

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 100
-нерези, брой 130
-ферми, брой 1

Изкуствено осеменяване,% 100%

Тренд Стабилен

General Information

Origin USA

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding 

Year of breed recognition 1860

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For meat, as a father breed in 
 hybridization schemes

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of Industrial Pig 
 Breeding in Bulgaria

Herd book established in 2008

Under breeding control
- sows, number 100
- boars, number 130
- farms, number 1 

Artificial insemination, % Yes

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The head is of a slightly concave profile; the ears are erect, pointing forward and 
aside. The back is long, straight and broad. The rumps are well-built.
Color:
- coat   White
- skin Pale pink

Описание на породата
Основни отличителни белези
Главата е с леко огънат профил, ушите са прави, насочени напред и в стра-
ни. Гърбът е дълъг, прав и широк. Бутовете са добре оформени
Цвят
-космена покривка  Бяла
-кожа Бледо розова

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
200-250
280-350

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

PolISH lARGE WHItE

Среден дневен прираст, г 0.820 Average daily weight gain, g

Възраст при достигане на 
90 кг живо тегло, дни 193

Age to gain 90 kg live 
weight, days

CKL
2
, mm 24,6 CKL

2
, mm

Средна площ на 
мускулното око  при 100 
кг живо тегло, см2 34,0

Mean area of the muscle eye 
at 100 kg live weight

Кланичен рандеман, % 58 Slaughtering  yield, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2.8

Forage consumption per kg 
of weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 8-9

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

11,0
10.0
9.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 5-7

Duration of use, years

Информация: Димитър Роглинов – Председател на Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;
зооинж. Маргарита Янева – зооинженер селекционер в Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;

Information: Dimitar Roglinov – Chairman of the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding
Zooeng. Margarita Yaneva – Expert breeder in the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding 

ПОлСКа ГОляМа Бяла

Базисна информация

Произход Полша

Методи и условия на създаване Кръстосване на немската 
 благородна и голяма бяла от 
 английски и шведски 
 произход

Година на признаване на породата Полша ХХв.

Основен ареал Шуменски  регион

Стопанско използване За месо

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на свиневъдите в 
 България - развъдна

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 142
-нерези, брой 22
-ферми, брой 1

Изкуствено осеменяване,% Не

Тренд Стабилен

General Information

Origin Poland

Methods and techniques of developing 
the breed Crossbreeding of German 
 Noble and Large White pigs of 
 English and Swedish origin.  

Year of breed recognition Poland, 20th century

Main areas of distribution Region of Shumen

Economic use For meat

Breeding status 

Name of the breeding organization Swine Breeders’ Association in 
 Bulgaria – breeding

Herd book established in 2001

Under breeding control
- sows, number 142
- boars, number 22
- farms, number 1 

Artificial insemination, % No

Trend Stable 
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Breed Description
Breed specific characteristics
The animals have a small head; a long and massive body with well-muscled 
shoulder blades and back; the rumps are big, round and well-shaped.
Color:
- coat  White
- skin White

Описание на породата
Основни отличителни белези
Животните са с малка глава, дълго и масивно тяло със силно замускулени 
плешки и гръб; бутовете са големи, пълни и добре оформени.
Цвят
-космена покривка  Бялa
-кожа Бяла

Жива маса, кг
- свине майки
- нерези

 
200-250
280-320

Live weight, kg
- sows
- boars

репродукция и използване / Reproduction and Use

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

toPIGS

Среден дневен прираст, 
г 0,841

Average daily weight gain, 
g

Възраст при достигане на 
90 кг живо тегло, дни 160

Age to gain 90 kg live 
weight, days

Постно месо, % 56-58 Lean meat in the carcass, %

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,38

Forage consumption per  
kg weight gain, kg

Продуктивност / Productivity
Месодайна / Meat performance

Възраст на заплождане,
месеци 9-10

Age of insemination, 
months

Плодовитост
- общо родени, бр.
- живородени, бр
- отбити, бр

12.0
10.3
9.0

Litter size:
- total litter size, number
- live litter size, number
- weaned, number

Продължителност на 
използване, год. 
- свине майки
- нерези

3 
2.5

Duration of use, years

- sows
- boars

Информация: Димитър Роглинов – Председател на Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;
зооинж. Маргарита Янева – зооинженер селекционер в Асоциация на свиневъдите в България – развъдна;

Information: Dimitar Roglinov – Chairman of the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding
Zooeng. Margarita Yaneva – Expert breeder in the Swine Breeders’ Association in Bulgaria – breeding

тОПИГС

Базисна информация

Произход Холандия

Методи и условия на създаване Целенасочена селекция

Година на признаване на породата 1979 г.

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За месо, в схеми на 
 хибридизация за 
 производство на прасета за 
 угояване

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на свиневъдите в 
 България - развъдна

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 
-свине майки, брой 620
-нерези, брой 50
-ферми, брой 4

Изкуствено осеменяване,% 13

Тренд Стабилен

General Information

Origin The Netherlands

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful crossbreeding
  
Year of breed recognition 1979

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For meat, in schemes for 
 hybridization for production of 
 fattening pigs

Breeding status 

Name of the breeding organization Swine Breeders’ Association in 
 Bulgaria – breeding

Herd book established in 2008

Under breeding control
- sows, number 620
- boars, number 50
- farms, number 4 

Artificial insemination, % 13

Trend Stable 
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RABBItS       

зайцЕВъдСтВО
Повечето видове бозайници и птици са одомашнени преди новата ера, но одомашняването на заека датира от началото на нашето хилядолетие.
 Дивият прародител на домашния заек е открит през Х в. пр. н. е. от финикийците в Южна Европа и Северна Африка. Най-гъсто е населявал земите на Испания. По 
време на римската империя според Леба заекът все още е герб на Испания. Смята се, че римляните са разпространили заека като дивеч на територията на цялата 
империя. 
 По-късно с въвеждането на християнството монасите в много манастири консумирали заешки ембриони по време на великите пости. Това ястие се смятало, че не 
било от месо, т. нар. „водно блюдо”. Вероятно това е бил първият стимул за одомашняването на зайците. Заедно с това започва и породообразувателният процес. 
 През ХVI в. са били известни вече няколко породи зайци. По това време зайцевъдството се разпространява на територията на днешна Франция, Англия, Белгия, 
Швейцария и др. През този период започват да се срещат кафяви, сини, жълти, бели черни и шарени зайци. Със започването на отглеждането на зайци в клетки се 
слага началото на разделнополовото им отглеждане. Първоначално са създадени породи за месо – Кочоват заек, Белгийски великан, Бял великан и др. По-късно 
с развитие на кожухарската индустрия, възниква остра нужда от кожи, която довежда да създаването на породи за комбинирано използване – за месо и кожи и за 
кожи. 
 Модерното зайцевъдство се постави на промишлена основа след създаването в САЩ на Новозеландския заек и Калифорнийски заек. На основата на тези породи в 
края на 60-те и началото на 70-те години рязко намалява възрастта на отбиване – от 7-8 на 4-5 седмична възраст.   
 Най-добре развито е зайцевъдството в Европа. На него се пада 85 % от световното производство. Най-големи производители са Русия, Украйна, Франция и Испания.  
У нас зайци започват да се отглеждат след освобождението на страната от османско иго. Поради това опитът и традициите при отглеждането на тези животни са 
незадоволителни в сравнение с другите селскостопански животни. 
Първите зайци внесени в нашата страна са от Чехословакия и бившият Съветски съюз, но не оставят почти никакви следи. През 1970 г. от Италия се внасят бели 
новозеландски и калифорнийски зайци. Това довежда до подобряване на породния състав.
През последните години зайцевъдният сектор в нашата страна трайно не може да осигури необходимите количества заешко месо както за вътрешния, така и за меж-
дународния пазар. В същото време интересът на западноевропейските страни с високо потребление на заешко месо към внос от трети страни ежегодно нараства. 
Поради позитивните тенденции към търсенето на заешко месо и перспективите за реализация в чужбина както опитни, така и начинаещи зайцевъди в страната 
планират разширение на своето производство. Трябва да имат предвид, че приоритет за износ се отдава на породите Бял новозеландски и Калифорнийски, както и 
на кръстоските между тях, които са по-предпочитани на западноевропейския пазар.
Зайцевъдството е с по-ниска себестойност. В сравнение с останалите видове животни зайците могат да усвоят до 20% от приетия растителен протеин, свинете 16-
18%, а говедата едва 8-12%. 
Заешкото месо се отличава от другите видове меса с по-високо си съдържание на пълноценни белтъчини и по-ниско ниво на непълноценни съединително тъканни 
белтъци. Заешкото месо съдържа средно 74,2% вода, 23% белтъчини, 1,1% мазнини, 0,5% въглехидрати, общият му минерален състав е 0,5%, а калоричността му 
възлиза на 107 кал.   

Информация: доц. к.с.н. Ив. Григоров, проф. к.в.м.н. д-р С. Симеонов – „Зайците в моя дом”, изд. ЕТ” Виал” София, 1992 г. 

RABBIt BREEDInG
Most mammal and bird species were domesticated before the new era, but the domestication of rabbits dated back to the beginning of the second millennium.
 The wild ancestor of the domestic rabbit was discovered in South Europe and North Africa in 10th century B.C. by the Phoenicians. The highest population 
density of rabbits was in Spain. According to Leba, the rabbit was still emblematic of Spain during Roman times. It is believed that the Romans spread the rabbit 
throughout the Roman Empire as a game animal. 
Later on, after the adoption of Christianity, monks in many monasteries consumed rabbit embryos during the Long Lent. This meal was not treated as meat, it 
was the so-called “water dish”. Probably this was the first reason stimulating the domestication of rabbits. Meanwhile, rabbit breed improvement also started to 
develop. 
 Several breeds of rabbits were known in the 16th century. Rabbit breeding was spread at that time on the territory of present-day France, England, Belgium, 
Switzerland, etc. Brown blue, yellow, white, black, and variegated rabbits were developed in that period. The gender-separated rabbit rearing in hutches started. 
The first developed breeds were for meat production – Lop Rabbit, Flemish Giant, White Giant Rabbit, etc. Later on, with the development of fur industry, an 
increasing demand for furs appeared, leading to the creation of breeds of combined use both for meat and furs and for furs only. 
 Modern rabbit breeding started developing on an industrial basis after New Zealand Rabbit and Californian Rabbit breeds were created in the USA. In the late 
1960s and the early 1970s, thanks to the newly developed breeds, the weaning age decreased from 7-8 weeks to 4-5 weeks.
Rabbit keeping is best developed in Europe. Europe provides about 85% of the world production. Russia, Ukraine, France and Spain are the largest European 
producers. Rabbit keeping in Bulgaria started after the Liberation of the country from the Ottoman domination in 1878. That is why the experience and the 
traditions in our country are insufficient compared to other livestock animals. 
The first rabbits were imported in Bulgaria from the former Czechoslovakia and the former Soviet Union, but they left no traces in rabbit keeping. In 1970, New 
Zealand White rabbits and Californian rabbits were imported from Italy and they contributed to breed improvement. 
In the last years, the rabbit breeding sector in the country has not been able to meet the home and foreign market demand for rabbit meat. At the same time the 
West-European countries with higher rabbit meat consumption have increased their interest in importing meat from third countries. Because of the increasing 
demand for rabbit meat and the perspectives of realizing the produce on the foreign markets, both experienced rabbit keepеrs and beginners intent to increase 
their production in the country. It should be kept in mind that rabbits of New Zealand White breed and Californian breed or crossings between them are the 
priority for the export, as preferred on the West-European markets. 
The rabbit keeping is a low cost activity. Compared to other livestock, the rabbits can assimilate up to 20% of the plant proteins consumed, versus 16-18% for 
pigs and only 8-12% for cattle. The rabbit meat is distinguished from the other types of meat by its higher content of full-value proteins and lower content of 
connective-tissue proteins. The rabbit meat contains about 74.2% water, 23% proteins, 1.1% fats, 0,5% carbohydrates, the total mineral content is 0.5 % and it has 
only 107 calories. 

Information: Assoc. Professor, I. Grigorov, PhD; Prof. S. Simeonov, PhD –The rabbits in my home, Vial Publishing House, Sofia, 1992.

зайцИ
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Breed Description
Breed specific characteristics
Strong constitution; a short and broad body with a thick layer of meat on the 
back; a small, light head, slightly hump-nosed; straight ears; a short neck; light, 
thin and strong bones. 
Color:
- genotype  cнcнBBDDEEаа
- coat White
- muzzle Black, dark brown
- legs  Black, dark brown
- tail Black, dark brown

Описание на породата
Основни отличителни белези
Здрава конституция; тяло - късо, широко с дебел слой месо на гърба; 
глава - лека, малка, леко гърбоноса; уши - прави; шия - къса, замускуле-
на; гърди - широки и дълбоки; кости - леки, тънки и здрави.
Цвят
- формула  cнcнBBDDEEаа
- космена покривка бяла
- муцуна Черна, тъмно кафява
- крака Черни, тъмно кафеви
- опашка Черна, тъмно кафява

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
47-51
45 – 50

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

4.7 – 5.2
4.5 – 5,0

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and useОсновни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

90
3,0

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg

Разход на фураж за кг
прираст, кг 3,0

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 56-60 Slaughter output, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 4,5-5,0

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

8-10
7-8

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 4-5

Duration of use, years

Информация: литературен източник
Information: Rabbit and Game Keeping, Prof. N. Damyanova, DSc; Assoc. Prof. I. Grigorov, PhD; Zemizdat Publishing House, Sofia, 1992. 

КалИфОрнИйСКИ заЕК       CAlIfoRnIAn RABBIt

Базисна информация

Класификация Месо и кожи

Произход САЩ

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване - Чинчила х Бял 
 новозеландски х Хималайски

Година на признаване на породата 1928

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Месо и кожи

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat and furs

Origin USA

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive crossing 
 of Chinchilla x White New-
 Zealand Rabbit x Himalayan 
 Rabbit 

Year of breed recognition 1928

Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use Meat and furs

Breeding status out of breeding control

Breed Description
Breed specific characteristics
Strong constitution; the body is medium in length, compact, proportional; 
albino. The neck is short and muscled. The breasts are broad and deep. Broad 
and meat-covered back; well-developed hind part of the body, powerful hind 
legs; wide paws.
Colour:
- genotype  ccBBDDEEAA
- coat white
- muzzle white
- legs  white
- tail white

Описание на породата
Основни отличителни белези
Здрава конституция; тяло - средно дълго, сбито, пропорционално; алби-
нос; шия- къса, замускулена; широки и дълбоки гърди; широк и месест 
гръб; силно развита задна част; здрави крака, широки лапи.
Цвят
- формула  ccBBDDEEAA
- космена покривка бяла
- муцуна бяла
- крака бели
- опашка бяла

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
49-50
47-48

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

5,0
4,5

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and useОсновни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

90
2,7-3,7

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,8-3,0

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 54-58 Slaughter yield, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 4,5-5,0

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

8-10
8

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 3-5

Duration of use, years

Информация: литературен източник 
Information: Rabbit and Game Keeping, Prof. N. Damyanova, DSc; Assoc. Prof. I. Grigorov, PhD; Zemizdat Publishing House, Sofia, 1992. 

Бял нОВОзЕландСКИ           WHItE nEW-zEAlAnD RABBIt
заЕК       

Базисна информация

Класификация Месо

Произход САЩ

Методи и условия на създаване Отбор на албиноси от 
 Новозеландски червен, влята 
 кръв от Фландър.

Година на признаване на породата 1910

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Месо

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat 

Origin The USA

Methods and techniques of developing 
the breed Selection of albino of the Red 
 New-Zealand breed, cross-bred 
 with Flemish rabbit 

Year of breed recognition 1910

Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use Meat

Breeding status out of breeding control 
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Breed Description
Breed specific characteristics
Similar to the Flemish rabbit breed by its body construction and body size. 
The head is large but light. The ears are long, upright, albino; the body is 
elongated, with broad and well-developed breasts. The legs are long, strong, 
widely attached; the bones are thin. 
Colour:
- genotype  ccBBDDEEAA
- coat white
- muzzle white
- legs  white
- tail white

Описание на породата
Основни отличителни белези
По телосложение и едрина сходен с Фландъра; глава - едра, но лека; уши 
- дълги, изправени; албиноси;. тяло - изтеглено, с широки и добре разви-
ти гърди; дълги, здрави, широко поставени крака;тънки кости.
Цвят
- формула  ccBBDDEEAA
- космена покривка бяла
- муцуна бяла
- крака бели
- опашка бяла

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
60-65
60-62

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

5,5
6,5

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and useОсновни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

120
2,7-3,7

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,8-3,1

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 54-58 Slaughter output, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 6-8

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

7-9
7-8

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 3-5

Duration of use, years

Информация: литературен източник
Information: Rabbit and Game Keeping, Prof. N. Damyanova, DSc; Assoc. Prof. I. Grigorov, PhD; Zemizdat Publishing House, Sofia, 1992. 

Бял ВЕлИКан           WHItE GIAnt RABBIt

Базисна информация

Класификация Месо и кожи

Произход Германия и Белгия, ХІХ в.

Методи и условия на създаване Целенасочен отбор на зайци 
 от породата Фландър и 
 местни бели зайци.

Година на признаване на породата 1920

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Месо и кожи

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat and furs

Origin Germany and Belgium, 19th 
 century 

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful breeding of rabbits 
 of the Flemish breed and local 
 white rabbits

Year of breed recognition 1920
Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use Meat and furs

Breeding status out of breeding control

Breed Description
Breed specific characteristics
The largest breed in the world. The body is heavy, long, broad and muscled. 
The head is large, broad and robust. The ears are large, upright and wide. The 
breasts are broad and deep; a dewlap; the bucks have a bone excrescence on 
the lower mandible.
Colour:
- genotype  ССBBDDEEAA
- coat rabbit-gray, dark gray, iron-gray
- muzzle Dark
- legs  Dark to white at the inner side
- tail Dark to light at the lower part of 
 the tail

Описание на породата
Основни отличителни белези
Най-едрата порода в света; тежко, дълго, широко и замускулено тяло; 
глава- голяма, широка и грубовата; уши- големи, изправени широки; 
гърди-широки дълбоки; гердан; мъжките имат костен израстък на до-
лната челюст.
Цвят
- формула  ССBBDDEEAA
- космена покривка Заешкосива, тъмносива, 
 желязносива
- муцуна тъмна
- крака Тъмни, от вътрешната страна 
 до бели
- опашка Тъмна, в долната част на 
 опашката до светла

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
65-70
70-90

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

6,0
7,0-12.0

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and use Основни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

120
2,7-3,0

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg 

Разход на фураж за кг
прираст, кг 3,0-3,2

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 58-60 Slaughter output, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 10-12

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

6-8
6-7

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 3-5

Duration of use, years

Информация: литературен източник 
Information: Rabbit and Game Keeping, Prof. N. Damyanova, DSc; Assoc. Prof. I. Grigorov, PhD; Zemizdat Publishing House, Sofia, 1992.

БЕлГИйСКИ ВЕлИКан            flEMISH GIAnt       

Базисна информация

Класификация Месо и кожи

Произход Белгия

Методи и условия на създаване Целенасочен отбор на зайци 
 от породата Фландър и 
 местни бели зайци.

Година на признаване на породата VІ в.

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Месо и кожи

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat and furs

Origin Belgium

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful breeding of rabbits 
 of the Flemish breed and local 
 white rabbits

Year of breed recognition 6-th century 

Main areas of distribution Throughout the country 

Economic use Meat and furs

Breeding status out of breeding control
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Breed Description
Breed specific characteristics
The body is elongated, cylindrical in shape. The head and the ears are medium 
in size. The neck is short. The breasts are broad and deep. The back and the loin 
are straight, broad and well-muscled.
Colour:
- genotype  BBDDEEAA
- coat Gray-blue
- muzzle Gray-blue
- legs  Gray-blue
- tail Gray-blue

Описание на породата
Основни отличителни белези
Тялото на зайците е удължено, с цилиндрична форма. Главата и ушите 
са средно големи, шията – къса, гърдите – широки и дълбоки. Гърбът и 
поясницата са прави, широки и добре замускулени.
Цвят
- формула  BBDDEEAA
- космена покривка Сиво-синкава
- муцуна Сиво-синкава
- крака Сиво-синкави
- опашка Сиво-синкава 

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
50-55
50-60

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

3,5-4,0
4,0-4,5

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and useОсновни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

130-150
3,0-3,3

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg 

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,7-3,0

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 58-60 Slaughter output, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 6-7

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

6-8
6-7

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 3-5

Duration of use, years

Информация: литературен източник 
Information: Rabbit and Game Keeping, Prof. N. Damyanova, DSc; Assoc. Prof. I. Grigorov, PhD; Zemizdat Publishing House, Sofia, 1992.

ЧИнЧИла                     CHInCHIllA       

Базисна информация

Класификация Месо и кожи

Произход Франция и Русия

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване, с участие на 
 породите Виенски син заек, 
 Горностая, Френски сребрист 
 заек, Белгийски великан и др.

Година на признаване на породата 1913 – Франция, уедрена 
 съветска Чинчила - Русия - 
 1963

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Месо и кожи

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat and furs  

Origin France and Russia 

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive crossing 
 of the breeds Vienna Blue 
 rabbit, Gornostaya Rabbit, 
 French Silver Rabbit, Flemish 
 Giant Rabbit, etc. 

Year of breed recognition 1913 – France; 
 Enlarged Soviet Chinchilla 
 breed – Russia – 1963 

Main areas of distribution Throughout the country
 
Economic use Meat and furs  

Breeding status out of breeding control 
Breed Description
Breed specific characteristics
Massive head, red-brownish coloration of the ears, dark-brown muzzle. The 
breasts, belly and the inner sides of the legs are light to snow-white. The 
downy fibers are white, while the barb fibers are bi-zonally coloured.
Colour:
- coat  Hairs are white at the base and 
 red-haired and reddish at the 
 tip
- muzzle Dark brown
- legs Reddish to snow-white at the 
 inner side
- tail  Light

Описание на породата
Основни отличителни белези
Характеризира се с масивна глава, червено - кафяво оцветяване на уши-
те, тъмнокафява муцуна, гърдите, корема и вътрешната част на краката 
са светли до снежно бяло. Пуховите влакна са бели, а осилестите двузо-
нално оцветени.
Цвят
- космена покривка В основата е бяла, а до върха 
 рижаво- червена
- муцуна тъмнокафява
- крака Рижаво-червени, от вътре до 
 снежно бели
- опашка светла

Дължина на тялото, см
- женски
- мъжки

 
47-50
50-55

Body length, cm 
- does
- bucks

Жива маса, кг
- женски
- мъжки

5,5-6,5
7,0-8,0

Live body weight, kg 
- does
- bucks

репродукция и използване / Reproduction and useОсновни екстериорни измервания 
Main exterior measurements

Готовност за клане
- възраст, дни
- маса, кг

120
2,7-3,0

Slaughter traits 
- Slaughter age, days 
- Weight, kg

Разход на фураж за кг
прираст, кг 3,0

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

Кланичен рандеман, % 58 Slaughter output, %

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Стопанска зрялост, 
месеци 5,5-6,0

Economic maturity, 
months

Плодовитост, брой
- родени
- отгледани

6-7
6-7

Litter size, number 
- born
- reared

Продължителност на 
използване, год. 3-5

Duration of use, years

ВЕСЕлИна            vESElInA

Базисна информация

Класификация Месо и кожи

Произход България,1998

Методи и условия на създаване Целенасочен отбор.

Година на признаване на породата Няма

Основен ареал Ямболски и Сливенски 
 регион

Стопанско използване Месо и кожи

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

General  Information

Classification  Meat and furs

Origin Bulgaria, 1998

Methods and techniques of developing 
the breed Purposeful breeding

Year of breed recognition None

Main areas of distribution Yambol and Sliven Regions

Economic use Meat and furs

Breeding status out of breeding control
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CHICkEn

ПтИцЕВъдСтВО
Най-древните открити фосили от птицеподобни същества водят началото си от края на Юрския период и са с характеристики, подобни на динозаврите (по-специално гуще-
ротазовите динозаври — всички месоядни динозаври, както и масивните, с дълга шия и дълга опашка, тревопасни зауроподи, като диплодока например.), до такава степен 
че единствената им разлика с тези развити влечуги са перата. Най-древната открита птица е археоптериксът (Archaeopteryx lithographica), живяла преди около 150 милиона 
години. В митопоетичното мислене птиците се явяват специални класификатори и символи на божествената същност, небето, слънцето, атмосферните явления (дъжд, гръм, 
вятър); плодородието, душата, предсказнията, връзката между космичните зони и т. н. При изображенията на световното дърво или дървото на живота птиците се разполагат 
на неговия връх. Птиците са неразделна част от шаманските представи на много от племената, главно от Азия и Северна Америка. Възможността на птиците да летят логично 
ги прави духове-помощници на шамана, особено при магичния му полет. Образът на птицата нерядко се използва от митопоетичното мислене, за да изобрази човешка душа. 
Представата за душа-птица е разпространена в традициите на Древен Египет, Месопотамия, Древна Гърция и Китай. Известна е и християнската представа за душата като 
гълъб.
Домашната кокошка води своето начало от дивата банкивска кокошка, която живее в Южна Азия. Опитомяването и е станало няколко хилядолетия преди нашата ера в Индия. 
По-късно била пренесена в Европа. Родоначалник на домашната патица е дивата зеленоглава патица, а на домашната гъска – дивата сива гъска. Дивата пуйка, която се среща 
в горите на южна част на Северна Америка, е дала началото на домашната пуйка. Всички породи домашни гълъби са произлезли от дивия скален гълъб.   
 Птицевъдството е важен отрасъл, както в световен мащаб така и за нашето селскостопанство. За изключително кратко време по мащаби и характер на производството нашата 
страна достигна страните с модерно и развито птицевъдство. Още през периода 1959-1963 г. в нашата страна е сложено началото на уедряването на птицевъдството с вносът 
от канадската фирма „Шейвър” на еднодневни пилета от  породата Бял легхорн. През 1964 г. започва изграждането на птицекомбинати за бройлери в Костинброд, Русе и Стара 
Загора. Така се слага началото на промишленото птицевъдство. С вноса през 1967 г. на линии от породите Корниш и Бял плимутрок, се поставя началото на бройлерното 
птицевъдство. Успоредно с развитието на бройлерното направление, в страната се обръща и внимание на общоползвателните породи кокошки – Нюхемпшир, Старозагорска 
червена кокошка и други, а в последствие и използването на хибриди за производство на яйца с бяла и кафява черупка. Внедряват се и хибриди с яйценосно направление – 
Хисекс, Джи-линк и други, в резултат на което бързо се увеличава производството на яйца. 
 Въпреки че в нашата страна има добри условия за пуйкопроизводство, то още не е добре развито. Създадени са много породи, които се отличават по едрина, носливост, 
интензитет на растежа, качество на мускулатурата и др. В България е обособена породната група черна новозагорска пуйка. Внасят се породите Бронзова, Бяла, Холандска, 
Императорска и др, които добре се приспособяват към местните условия и имат висока продуктивност.
 Балансът на птицевъдната продукция у нас дава основание да се направи заключение, че потреблението на яйца и птиче месо е близко до средното равнище на страните от ЕС 
– около 200 бр. и 20 кг на човек от населението годишно, като яйцата са изключително собствено производство, а 1/3 от птичето месо е вносно. Има тенденция на увеличение 
на участието на страната ни в международната търговия като износител на яйца за консумация и за люпене, на птиче месо и втлъстен черен дроб от патици. Износът на яйца 
за консумация е насочен към Швейцария, Германия, Гърция и Румъния.

Зооинж. Емилия Георгиева

PoUltRy BREEDInG
The most ancient fossils of bird-like creatures date back to the Late Jurassic period. Their characteristics were so similar to those of the dinosaurs (Saurischian dinosaurs, 
in particular – all the meat-eaters, as well as the massive long-necked and long-tailed herbivorous like Diplodocus, for example) that only the feather cover distinguished 
them from the dinosaurs. The archaeopteryx (Archaeopteryx lithographica) is the earliest bird found. It lived about 150 million years ago. The birds in the poetic mythology 
were considered special classificators and symbols of the Lord’s being, the Sky, the Sun, the atmospheric processes (rain, thunders, wind), the fertility, the human soul, the 
predictions, the relations between the cosmic zones, etc. Usually the birds are depicted on the top of the World’s Tree or The Tree of Life. The birds are an essential part of the 
shaman notions of many tribes, mainly in Asia and North America. The flying abilities of birds logically turn them into spirits helping the shamans, mainly in their magic flight. 
Often the bird image is used in mythological poetry for depicting the human soul. The notion of the soul-bird is spread in the traditions of Ancient Egypt, Mesopotamia, 
Ancient Greece and China. In Christianity the notion of soul is known as the image of a pigeon.
Domestic chicken originates from the wild Bankivе jungle fowl inhabiting South Asia. Its domestication started several thousand years BC in India. Later on, it was transferred 
to Europe. The wild mallard is the ancestor of the domestic duck. The domestic goose originated from the wild graylag goose. The wild turkey inhabiting the forests of the 
southern part of North America is the ancestor of the domestic turkey. All breeds of the domestic pigeon originated from the wild rock pigeon. 
Poultry breeding is an important branch in our agriculture and worldwide. In a very short time Bulgaria reached the amount and level of production in the countries 
with advanced poultry breeding. In the period 1959-1963 our country started to consolidate the poultry breeding farms. One-day chickens of White Leghorn breed were 
imported from the Canadian Shaver Enterprise. In 1964 the construction of a number of poultry complexes for broilers started in Kostinbrod, Ruse and Stara Zagora. They set 
the beginning of industrial poultry breeding in the country. The beginning of industrial broiler production dates back to 1967, when lines of Cornish and White Plymouth 
Rock breeds were imported. 
Along with the development of broiler production, special attention in the country has been paid to the chicken breeds for common use – New Hampshire, Stara Zagora 
Red Chicken, etc. Later on hybrids for egg production with white and brown shells were developed. Some hybrids of the egg-laying direction – Hisex, G-link, etc., were 
introduced into production practice, rapidly increasing the total egg-production in the country. 
Although there are good conditions in Bulgaria for the production of turkey, it is still underdeveloped. Many breeds have been established, different in body weight, 
egg-laying capacity, growth intensity, quality of muscle meat, etc. The group of Nova Zagora black turkey is popular in Bulgaria. The turkey breeds Bronze, White, Holland, 
Emperor, etc. are imported in the country and they all adapt well to the local conditions, showing a good yield performance. 
The analysis of poultry production in our country allows concluding that the home market demand for eggs and poultry meat is similar to the other countries of the 
European Union, i.e. about 200 eggs and 20 kg of meat per capita annually. The eggs come predominantly from the local farms, while one third of the poultry meat is 
imported. There is a tendency of an increase of the country’s share in the international trade as an exporter of eggs for both consumption and hatching, of poultry meat and 
of fat duck liver. Lately, the export of eggs for consumption has been directed to Switzerland, Germany, Greece and Romania.

Emilia Georgieva – Zooengineer 

ПтИцИ
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StARA zAGoRA RED CHICkEn

Breed Description
Breed specific characteristics
Compact body structure of a breed for combined use

Comb  leaf-shaped, simple and small 

Colour :
- plumage  Red
- tail Red
- skin  Yellow
- shank and foot  Yellow
- egghell  Brown 

Описание на породата
Основни отличителни белези
Компактно телосложение на порода с комбинирано използване

Гребен листовиден, прост  и малък

Цвят:
- оперение Червено
- опашка Черна
- кожа Жълта
- крака Жълти
- черупка на яйцата Кафява

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

1,950
2,910

Live weight, kg  
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg performance

Годишна носливост, брой 215 – 220 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 55-56 Eggs weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни екстериорни измервания/ Main exterior measurements

Месодайна Meat performance

Разход на фураж за кг
прираст, кг

1.9 Forage consumption per 
kg of weight gain, kg 

репродукция и използване Reproduction and use 

Възраст на пронасяне,
дни

165 Egg-laying age, days  

Мътачен инстинкт Да Brooding instinct 

Зимна пауза, дни 100-120 Winter pause, days 

СтарОзаГОрСКа ЧЕрВЕна КОКОшКа

Базисна информация

Произход България

Методи и условия на създаване Сложно възпроизводително 
 кръстосване на местни 
 кокошки с петли от порода
  Червен Родайланд

Година на признаване на породата 1970

Основен ареал Хибриден център по 
 птицевъдство към 
 Земеделски институт Стара
 Загора

Стопанско използване Генетичен резерв и участие в 
 схеми на хибридизация в 
 общоползвателното 
 направление

развъден статус

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

Година на завеждане на родословната 
книга Няма

Под селекционен контрол 
- кокошки, брой 300
- петли, брой 60
- стада, брой 1

Генбанка (ИАСРЖ)
-съхранен генетичен материал Не
-изкуствено осеменяване, % Не

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Изчезваща

Тренд Стабилен

General Information

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Complex reproductive crossing 
 of local hens with cocks of Red 
 Rhode Island breed

Year of breed recognition  1970

Main areas of distribution Hybrid Center of Poultry 
 Breeding at the Agricultural 
 Institute in Stara Zagora

Economic use  Genetic resource and in 
 hybridization schemes for 
 general purpose use

Breeding status:

Name of the breeding organisation National Poultry Breeding 
 Association

Flock book established in None

Under breeding control 
- hens, number 300
- roosters, number 60
- flocks, number 1 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction in 
Animal Breeding
 - Storage of genetic material no 
 - Artificial insemination, % no

Risk Status Critical

Trend Stable
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BlACk SHUMEn CHICkEn

Breed Description
Breed specific characteristics
The body is compact, cylindrical in shape, of a medium height position, 
slightly tilted backwards.The back is well-feathered, medium in length, bended 
towards the tail. The head is medium large, moderately broad. The feathers are 
tightly packed.

Comb  Simple and leaf-shaped 

Colour:
- plumage  Black
- tail Black
- skin  White
- shank and foot  Black
- egg shell  White 

Описание на породата
Основни отличителни белези
Тялото е здраво, цилиндрично, със средно висока позиция и леко накло-
нено назад. Поясът е добре оперен, средно дълъг и наклонен назад към 
опашката. Главата е средно голяма, умерено широка. Оперението е плътно 
прилепнало.
Гребен Прост и листовиден

Цвят:
- оперение Черно
- опашка Черна
- кожа Бяла
- крака Черни
- черупка на яйцата Бяла

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

1,3-1,6
1,8-1,9

Weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg performance

Годишна носливост, брой 150-155 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 45-47 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни екстериорни измервания/ Main exterior measurements

Месодайна Meat performance

Разход на фураж за кг
прираст, кг

2.2 Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

репродукция и използване Reproduction and use

Възраст на пронасяне,
дни

173 Egg-laying age, days  

Мътачен инстинкт Да Brooding instinct 

Зимна пауза, дни 100 Winter pause, days 

ЧЕрна шУМЕнСКа КОКОшКа

Базисна информация

Произход България

Методи и условия на създаване Местна черна кокошка, 
 подобрявана чрез 
 кръстосване с петли от 
 порода Черна минорка

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Хибриден център по 
 птицевъдство към 
 Земеделски институт Стара
 Загора

Стопанско използване Генетичен резерв и участие в 
 схеми на хибридизация в 
 общоползвателното 
 направление

развъден статус

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

Година на завеждане на родословната 
книга Няма

Под селекционен контрол 
- кокошки, брой 300
- петли, брой 50
- стада, брой 1

Генбанка (ИАСРЖ)
-съхранен генетичен материал Не
-изкуствено осеменяване, % Не

Класификация на породата по степен 
на застрашеност Изчезваща

Тренд Стабилен

General Information

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Local Black chicken improved 
 by crossing with cocks of Black 
 Minorca breed

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Hybrid Center of Poultry 
 Breeding at the Agricultural 
 Institute in Stara Zagora

Economic use  Genetic resource and in 
 hybridization schemes for 
 general purpose use

Breeding status:

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Flock book established in None

Under breeding control 
- hens, number 300
- roosters, number 50
- flocks, number 1 

Genetic Bank of the Executive Agency on Selection and Reproduction in 
Animal Breeding
 - Storage of genetic material no 
 - Artificial insemination, % no

Risk Status  Critical

Trend Stable
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лИнИя D            lInE D

Базисна информация

Методи на създаване Крос на основата на породата 
 Бял Родайланд.

Използване Майчина форма за 
 производство на двулинейни 
 аутосексингови хибриди за 
 стокови яйца.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Crossings based on the White 
 Rhode Island breed 

Use Mother form for bilinear 
 autosexing hybrids for egg 
 production

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

1,802
2,507

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 152

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 290-300 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 55,83 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 240

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Aleksander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

лИнИя В            lInE В 

Базисна информация

Методи на създаване Крос на основата на породата 
 Червен Родайланд 

Използване В яйценосно направление,
 като бащина форма, при 
 производство на 
 аутосексингова хибридна 
 комбинация за яйца с кафява 
 черупка.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Crossings based on the Red 
 Rhode Island breed 

Use In the egg-production trend 
 – as a father form in the 
 production of autosexing 
 hybrid combination for brown 
 shell eggs.

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association 

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

1,940
2,650

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 148

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 280-290 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 61-63 Egg weight, g.

Разход на фураж за 
1 яйце, г 269

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Aleksander Migineishvili 

Основни параметри / Basic parameters
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лИнИя Сз – 80 Б           lInE Сз – 80 B

Базисна информация

Методи на създаване Целенасочена селекция от 
 породата Червен Родайланд.

Използване Бащина форма за 
 производство на хибриди от 
 яйценосно направление с 
 кафяв цвят на яйчената 
 черупка.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Purposeful breeding of Red 
 Rhode Island breed 

Use Father form for the production 
 of hybrids for brown shell eggs

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

2,2-2,3
2,4-2,6

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 156

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 270-280 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 62-63 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 205-210

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

лИнИя Сз – 80 М           lInE Сз – 80 M

Базисна информация

Методи на създаване Целенасочена селекция от 
 породата Бял Родайланд.

Използване Майчина форма за 
 производство на хибриди от 
 яйценосно направление с 
 кафяв цвят на яйчената 
 черупка.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Purposeful breeding based on 
 White Rhode Island breed 

Use Mother form for the production 
 of hybrids for brown shell eggs

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

2,0-2,1
2,3-2,5

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 154

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 270-280 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 60-61 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 215-220

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters
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лИнИя Е             lInE Е

Базисна информация

Методи на създаване Крос на основата на породата 
 Червен родайланд

Използване В схеми за хибридизация в 
 общоползвателното 
 направление

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Crossing based on Red Rhode 
 Island breed  

Use In hybridization schemes for 
 general purpose use hybrids

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

2,495
3,300

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 155

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 220-240 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 61,2 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 229

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

лИнИя nG            lInE nG

Базисна информация

Методи на създаване Целенасочена селекция на 
 основата на породата 
 Нюхемпшир.

Използване Бащина форма за 
 производство на двулинейни 
 хибриди от общоползвателно 
 направление.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

Basic Information

Methods of creation Purposeful breeding based on 
 New Hampshire breed 

Use Father form for bilinear hybrids 
 for general purpose use

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

2,100
2,836

Live weight, kg
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 158

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 240-250 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 55,08 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 200-205

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters
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лИнИя СъСЕКС           SUSSEX lInE

Базисна информация

Методи на създаване Създаден е в Англия чрез 
 кръстосване на местните 
 кокошки с петли от породите 
 Корниш, Кохинхин, 
 Орпингтон и Брама.

Използване За производство на хибриди 
 от общоползвателно 
 направление.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation Established in England by 
 crossing local hens with cocks 
 of Cornish, Cochinchina, 
 Orpington and Brahma breeds 

Use For the production of hybrids 
 for general purpose use

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

2.287
2.757

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 170

Egg-laying age, days

Годишна носливост, брой 210-220 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 51.7 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 240

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

лИнИя 99            lInE 99

Базисна информация

Методи на създаване Целенасочена селекция на 
 внесени птици от породата 
 Плимутрок.

Използване Майчина форма за 
 производство на бройлери и 
 общоползвателни хибриди.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

Basic Information

Methods of creation Purposeful breeding of 
 imported fowl of Plymouth 
 Rock breed 

Use Mother form for the production 
 of broilers and hybrids for 
 general purpose use

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

3-3,2
3,5-4

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
яйчна Egg productivity

Възраст на пронасяне,
дни 155

Egg-laying age, days 

Годишна носливост, брой 165-170 Eggs per year, number

Маса на яйцата, г. 62-64 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 255

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters
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СИнтЕтИЧна лИнИя С          SyntHEtIC lInE С

Базисна информация

Методи на създаване Синтетична линия с участието 
 на породата Бял Плимутрок

Използване Майчина форма в схеми на 
 хибридизация при 
 производство на бройлери.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation A synthetic line with the 
 participation of White 
 Plymouth Rock breed 

Use Mother form in hybridization 
 schemes for the production of 
 broilers

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-ярки
-петлета

2.1
2.7

Live weight, kg 
- pullets
- cockerels 

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст на пронасяне,
дни 154

Egg-laying age, days

Носливост за яйценосен
период, % 76

Laying capacity for the 
whole laying period, %

Маса на яйцата, г. 59 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

Тегло на 56 дневна 
възраст 1.3

Live weight at 56-day age, 
kg

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2,0

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance

лИнИя М             lInE М

Базисна информация

Методи на създаване Синтетична линия с произход 
 от породата Бял Плимутрок.

Използване Майчина форма в схеми за 
 хибридизация при 
 производство на бройлери.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation A synthetic line originating 
 from White Plymouth Rock 
 breed

Use Mother form in hybridization 
 schemes for broiler production 

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-кокошки
-петли

1.9
2.5

Live weight, kg 
- hens 
- roosters 

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст на пронасяне,
дни 154

Egg-laying age, days

Носливост за яйценосен
период, % 78

Laying capacity for the 
whole laying period, %

Маса на яйцата, г. 57 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

Тегло на 56 дневна 
възраст 1.2

Live weight at 56-day age 

Разход на фураж за кг
прираст, кг 2.8-3

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance
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лИнИя l             lInE l

Базисна информация

Методи на създаване Синтетична линия, чрез крос 
 на линия Г и линия G

Използване За производство на 
 двулинейни  хибриди от 
 яйценосното направление за 
 екологични ферми.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General  Information

Methods of creation A synthettic line established by 
 crossing Line Г and Line G

Use For the production of bilinear 
 hybrids for eggs in ecological 
 farms

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-ярки
-петлета

1.2
1.45

Live weight, kg
- pullets
- cockerels 

Основни параметри / Basic parameters

Продуктивност Productivity
яйчна Egg performance

Възраст на пронасяне,
дни 140

Egg-laying age, days

Носливост за яйценосен
период, бр 139

Eggs per laying period, 
number

Маса на яйцата, г. 58.42 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 178

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

СИнтЕтИЧна лИнИя лаБЕл                         lABEl SyntHEtIC lInE

Базисна информация

Методи на създаване Синтетична линия с произход 
 от аборигенни породи

Използване За производство на стокови 
 пилета от 
 общоползвателното 
 направление за дребните 
 лични стопанства

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation A synthettic line originating 
 from aboriginal breeds

Use For the production of chickens 
 for general purpose use in 
 small private farms

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-ярки
-петлета

1.826
2.547

Live weight, kg
- pullets
- cockerels 

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст на пронасяне,
дни 154

Egg-laying age, days

Носливост за яйценосен
период, % 72

Laying capacity for the 
whole laying period, %

Маса на яйцата, г. 57.2 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Основни параметри / Basic parameters

Тегло на 56 дневна 
възраст, г 850

Live weight at 56-day age, 
g

Разход на фураж за кг
 прираст, кг 1.9

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance
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СЕВЕрнОКаВКазКа           noRtH CAUCASIAn
БрОнзОВа ПУйКа           BRonzE tURkEy

Базисна информация

Методи на създаване Русия, Ставрополски район, 
 посредством кръстосване.

Използване За производство на пуйчета 
 бройлери с черен цвят на 
 оперението.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation Russia, Stavropol Region, by 
 crossing

Use For the production of black-
 feathered broilers

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-пуйки
-пуяци

9-10
15-16

Live weight, kg
- turkeys 
- turkey-cocks 

Основни параметри / Basic parameters

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст за достигане на
полова зрялост, дни 225

Age of reaching sexual 
maturity, days

Носливост за 
контролиран 6-месечен 
период, бр 70-80

Laying capacity per 
6-month controlled 
period, number

Маса на яйцата, г. 85-87 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Кланичен рандеман, % 80 Slaughter output, %

Разход на фураж за 1 кг
прираст, кг 3.1-3.3

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance

лИнИя Xl            lInE Xl

Базисна информация

Методи на създаване Синтетична линия

Използване За производство на 
 двулинейни  хибриди от 
 яйценосното направление за 
 екологични ферми.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation A synthettic line

Use For the production of bilinear 
 hybrids for eggs in ecological 
 farms.

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-ярки
-петлета

1.460
2.060

Live weight, kg
- pullets
- cockerels 

Основни параметри / Basic parameters

Продуктивност Productivity
яйчна Egg performance

Възраст на пронасяне,
дни 140

Egg-laying age, days

Носливост за яйценосен
период, бр 184.23

Eggs per laying period, 
number

Маса на яйцата, г. 58.42 Egg weight, g

Разход на фураж за 
1 яйце, г 255

Forage consumption per 
egg, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili
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лИнИя тЕжКа            HEAvy MEAt-PRoDUCtIon
МЕСОдайна ПУйКа          tURkEy lInE

Базисна информация

Методи на създаване Крос с участие на пуйки от 
 линия BIG-6.

Използване Като бащина линия за 
 производство на пуйчета 
 бройлери.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation Crossing with the participation 
 of turkeys of BIG-6 line

Use As a father line for the 
 production of broilers.

Name of the breeding organization Natioanl Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-пуйки
-пуяци

12-13
25-27

Live weight, kg 
- turkeys 
- turkey-cocks 

Основни параметри / Basic parameters

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст за достигане на 
полова зрялост, дни 220

Age of reaching sexual 
maturity, days

Носливост за 
контролиран 6-месечен
период, бр 50-60

Laying capacity per 
6-month controlled 
period, number

Маса на яйцата, г. 90-100 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Кланичен рандеман, % 82 Slaughter output, %

Разход на фураж за 1 кг
прираст, кг

2.9-3.1 Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance

лИнИя яйцЕнОСна           EGG-lAyInG lIGHt
лЕКа ПУйКа            tURkEy lInE

Базисна информация

Методи на създаване Крос с участие на пуйки от 
 линия BIG-5.

Използване Майчина линия за 
 производство на пуйчета 
 бройлери.

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 птицевъдна асоциация

General Information

Methods of creation Crossing with the participation 
 of turkeys of BIG-5 line

Uses Mother line for the production 
 of broilers

Name of the breeding organization National Poultry Breeding 
 Association

Жива маса, кг
-пуйки
-пуяци

8-9
14-15

Live weight, kg 
- turkeys 
- turkey-cocks 

Основни параметри / Basic parameters

Продуктивност Productivity
Месодайна Meat performance

Възраст за достигане на
полова зрялост, дни 210

Age of reaching sexual 
maturity, days

Носливост за 
контролиран 6-месечен 
период, бр 115-120

Laying capacity per 
6-month controlled 
period, number

Маса на яйцата, г. 82-87 Egg weight, g

Информация: Александър Мигинеишвили
Information: Alexander Migineishvili

Кланичен рандеман, % 78 Slaughter output, %

Разход на фураж за 1 кг
прираст, кг 3.1-3.3

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg

яйчна Egg performance
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BEEkEEPInG /APICUltURE/
Generally speaking, the local Bulgarian honey bee Apis mellifera macedonica (= Apis mellifera rodopica) of Carnica type is the basis of bee breeding in the country. 
It is an element of the biological diversity of the Republic of Bulgaria. The import of foreign bee races is forbidden. The Bulgarian honey bee developed under the 
influence of specific environmental conditions and it has been spread throughout the country since time immemorial. Under the local conditions in the country, 
the Bulgarian honey bee colonies develop well and do not demonstrate a high tendency to swarm – they build new swarm cells just when there are no more 
empty cells left. 
Until 1978 beekeeping and breed improvement activities in Bulgaria were carried out without planning, applying mainly mass selection. In parallel, some studies 
were carried out on the local and foreign bee races (Italian, Mountain Gray Caucasian, Carnica, etc.) and on their crossings.
In 1978 a long-term breed improvement programme on bees was approved in Bulgaria. Three reserves for the preservation of the local bee were legislatively 
established – Western, including some highland territories of the former Vidin, Vratsa and Mihaylovgrad (present Montana) districts; Eastern, covering the territories 
of the highland parts of the former Gabrovo, Veliko Tarnovo, Targovishte, Shumen, Burgas and Sliven districts, and Southern – including territories of the highland 
parts of the former Blagovgrad, Pazardzhik and Smolyan districts. Several microregions of specific natural and climatic conditions and suitable honey plants were 
determined in each reserve. In that period the beekeepers and the hives in the reserves were registered by microregions and villages. Following the Instruction and 
the Regulations for keeping local bees, approved by the Agricultural Academy, the work has been conducted after the scheme of “mass selection – active breeding 
unit (АBU) – elites of the breeding unit (EPBU) – breeding hives.
At each stage of the breeding process, queen-bees of the local race have been produced from the best selected colonies, applying instrumental insemination or 
establishing insemination stations. Queen-bees of the local bee have been produced from the selected colonies having the best characteristics and distributed as 
a source material among the beekeeping farms in the country. Meanwhile, in 1995, the Higher Agricultural Institute in Plovdiv started investigations on preserved 
populations of the local Bulgarian honey bee and on establishing bee lines.  
In the period 1980-1987, crossings of two, three and four breeds of the local bee with Iitalian, Mountain Gray Caucasian and Carnica races have been tested 
and introduced in the beekeeping practice in some regions of the country as Vratsa, Lovech, Sliven, Tervel. The use of queen-bees of crossings and the practical 
impossibility to control their distribution, led to losing the breed purity of many local populations of the Bulgarian honey bee, the reduction of the number of 
beehives in the country and deterioration of their biological and economic characteristics. On the other hand, the naturally originated crossed bee colonies, 
resulted in drones of different crossings, which made impossible any purposeful breeding work on the Bulgarian bee even in the regions of the recognized 
reserves. In fact, the breeding process has been interrupted, except for the activities carried out on the breeding hive in the Eastern reserve and on the breeding 
hives of the Experimental Beekeeping Station in Kostinbrod. The network of the queen-bee production farms in the country has been destroyed and the farms 
were liquidated in the period between 1990 and 1999. Only the queen-bee production farm of Apiacta in Lovech continued its activity. 
A vacuum in the production of queen-bees was created. In the next decade the queen-bee production was reduced to 3-4 thousand annually. For comparison, in 
1988 the annual number of the produced queen-bees was 100-120 thousand. That created the conditions of a chaotic and uncontrolled production of queen-bees 
and swarms in the country. 
The research studies carried out after 1988 show that the process of the biological (genetic) pollution affected the microregions of the reserves with preserved 
pure-bred Bulgarian bees (mainly in the mountainous parts of the country), which is a catastrophic tendency threatening the conservation and the sustainable 
use of the genetic fund of the Bulgarian honey bee. 
  Bulgarian honey bee is the basis of bee breeding in Bulgaria, thanks to its proved biological and productive advantages, its higher adaptability to the natural and 
climatic conditions and the available honey plants in the country. At present 11625 bee colonies are under breeding control in the country. According to data of 
the Ministry of Agriculture and Foods, in 2010 the number of the bee colonies in the country was 613262, i.e. only by 1,9% less than in 2009. It means that there is 
not a drastic decrease in the number of the bee colonies. 
The total amount of the produced bee honey is estimated to 10595 tons, i.e. an 11.2% increase compared with 2009. In 2010 the average honey yield per beehive 
was 19 kg. 
The export of bee honey in 2010 increased to 8540 tons, exceeding the export in 2009 by 39.6%. It indicates that besides various difficulties, the sector is 
successfully developing.
 

Information: Assoc. Prof. Plamen Petrov, PhD – Chairman of the National Beekeeping Association

БълГарСКа МЕдОнОСна ПЧЕла

ПЧЕларСтВО
Основа на селекционната работа с пчелите в страната е местната Българска медоносна пчела Apis mellifera macedonica (= Apis mellifera rodopica) от типа “Carnica” в 
широкия смисъл. Тя  е елемент от биологичното разнообразие на Република България. Вносът на чужди раси пчели е забранен. Българската медоносна пчела се е  
формирала под влиянието на специфичните условия и е разпространена на територията на  страната от незапомнени времена. В условията на страната семействата 
от Българската медоносна пчела се развиват добре и не проявяват голяма склонност към роене - пчелите изграждат  роеви маточници едва тогава, когато в гнездото 
напълно отсъстват празни килийки. 
До 1978 г. развъдно-подобрителната работа с пчелите в България е водена стихийно, с използване основно на масовия отбор. Едновременно с това са правени 
отделни проучвания на местната и чужди раси пчели /италианската, сивата планинска кавказка, карника и др./ и техните кръстоски.
През 1978 г. е утвърдена дългосрочна Програма за развъдно-подобрителна работа с пчелите в България. Бяха законово утвърдени 3 резервата за опазване в чисто 
състояние на местната пчела в страната – Западен, включващ територии от  планинската част на бившите Видински, Врачански и Михайловградски окръзи; Източен 
– територии от планинската част на бившите Габровски, Велико-търновски, Търговишки, Шуменски, Бургаски и Сливенски окръзи и Южен – територии от планин-
ската част на бившите Благоевградски, Пазарджишки и Смолянски окръзи. Във всеки резерват са определени микрорайони със специфични прородо-климатични 
условия и медоносна растителност. През този период селекцията на местната пчела е започнала с картотекиране на пчеларите и пчелините в резерватите по микро-
райони и населени места. По утвърдени от Селскостопанска академия Инструкция и Правилник за селекция на местната пчела, работата е водена по схемата – масов 
отбор – активна развъдна единица /АРЕ/ - елитна част на активната развъдна единица /ЕЧАРЕ/ - племенни пчелини.
На всеки етап от селекцията от отбраните семейства с най-добри показатели са произвеждани плодни пчелни майки от местна пчела, с използване на инструментал-
но осеменяване или оплоден пункт, които са предавани като изходен материал на майкопроизводителните стопанства в страната. Паралелно с това, през 1995 г. във 
ВСИ-Пловдив започва проучване и издирване на запазени в чисто състояние популации местна, българска пчела и излъчване на линии от нея. 
През периода 1980-1987 г. са изпитвани и внедрявани в практиката в определени райони на страната /Враца, Ловеч, Сливен, Тервел/ дву-, три- и четирипородни 
кръстоски на местната пчела с италианската, сивата кавказка планинска и карника. Използването на майки – кръстоски и практическата невъзможност за контрол 
над разпространението им доведе до унищожаване на чистотата на много локални популации от българската медоносна пчела и съкращаване на броя на пчелните 
семейства в страната, до влошаване на техните биологични и стопански показатели. От друга страна възникналите по естествен път метизирани пчелни семейства 
създадоха разнорасов търтеев фон, който на практика направи невъзможно провеждането на целенасочена селекционна работа с българската пчела, включително 
и в районите на регламентираните резервати. На практика селекционният процес беше прекъснат, с изключение на племенния пчелин в Източния резерват и 
племенните пчелини на Опитната станция по пчеларство – Костинброд. Бе разрушена мрежата от майкопроизводителни стопанства в страната, а самите стопанства 
ликвидирани – през периода 1990 – 1999 г. Не прекрати дейността си само майкопроизводителния пчелин на “Апиакта” – Ловеч. 
Създаде се вакуум в майкопроизводството – от произвежданите регламентирано 100 – 120 хиляди пчелни майки годишно до 1988 г., през следващия 10 годишен 
период производството спадна   до 3 – 4 хиляди пчелни майки за година. Това създаде условия  за стихийно и неконтролирано производство на пчелни майки и 
роеве в страната. 
Проведените изследвания в периода от 1988 г. насам показват, че процесите на биологично /генетично/ замърсяване са проникнали в микрорайоните на резерва-
тите със запазени чисти български пчели /главно в планинската част на страната/, което е катастрофална тенденция, поставяща под угроза съхраняването и устойчи-
вото използване на генофонда на българската медоносна пчела. 
Основа на селекцията на пчелите в България е българската медоносна пчела, поради доказаните й биологични и продуктивни предимства и тясна приспособеност 
към природо-климатичните условия и медоносна растителност на страната.
В момента в страната има 11 625 пчелни семейства под селекционен контрол. По данни на Министерството на земеделието и храните през 2010 г. наличните пчелни 
семейства в страната са 613 262 броя, което е едва 1,9% по-малко в сравнение с броя им през 2009 година. Това показва, че драстично намаление в броя на пчелните 
семейства към момента не се наблюдава.
Добитото количество пчелен мед възлиза на 10 595 тона, което е с 11,2% повече от добития мед през 2009 година. През 2010 г. средният добив от пчелно семейство 
възлиза на 19 кг. 
Износът на пчелен мед през 2010 г е нараснал до 8 540 т, което е с 39,6% повече спрямо 2009г и показва че въпреки някои трудности секторът се развива успешно.
 

Информация: доц. Пламен Петров – председател на Национална развъдна асоциация по пчеларство.

БълГарСКа МЕдОнОСна ПЧЕла
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Description of the breed
Breed specific characteristics
High resistance. Resists to both high and low temperatures. Bees overwinter 
well. The swarming capacity is low. Natural supersedure of the queens. Honey 
sealing is white (dry), sometimes mixed.
Colour:
- chitin shell of the worker bee Dark at the dorsal side of the 
 abdominal segments, without 
 large yellow spots and strips

- abdominal terga Dark with small yellow spots 
 (classes 1-3)

Описание на породата
Основни отличителни белези
Висока устойчивост. Издържа както на високи, така и на ниски температу-
ри и добре презимува. Не проявява голяма склонност към роене. Склонна 
към „тиха” смяна (самосмяна) на пчелните майки. Запечатването на меда 
по-често е бяло (сухо), понякога смесено
Цвят
-хитиновата  покривка при 
пчелите работнички по гръбната страна на 
 коремните членчета е тъмен, 
 без големи жълти петна и 
 ивички.

-коремните тергуми тъмни с малки жълти петънца 
 (класове 1-3)

Дължина на хоботчето, 
мм

 
6,4-6,6

Proboscis length, mm

Дължина на предното 
крило, мм

 
9,1

Fore wing length, mm

Ширина на предното 
крило, мм 3,2

Fore wing width, mm

Кубитален индекс 2,6-3,0 Cubital index

Дискоидално изместване, 
%

 
90-100

Discoidal shift, %

Жива маса, мг
- плодни майки
- неплодни майки

230-320
190-220

Life weight, mg
- fertile queen-bees
- infertile queen-bees

репродукция и използване / Reproduction and use

Склонност към роене, % 3-5 Aptitude of swarming, %

Плодовитост, яйца за 24h
2000

Fertility, number of eggs 
per 24 hours

Информация: доц. Пламен Петров – председател на Национална развъдна асоциация по пчеларство
Information: Assoc. Prof. Plamen Petrov, PhD – Chairman of the National Beekeeping Association

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

BUlGARIAn HonEy BEE

Продуктивност Productivity
Медопродуктивност Honey performance

Годишна, кг 19,3 Annual, kg

БълГарСКа МЕдОнОСна ПЧЕла

Базисна информация

Други наименования на породата Местна пчела 

Класификация Apis mellifera rodopica 
 (Apis mellifera macedonica)

Произход България

Методи и условия на създаване Автохтонна, формирана под 
 влияние на специфични 
 условия на средата

Година на признаване на породата Няма

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Мед, восък, пчелно млечице, 
 прополис, пчелна отрова

развъден статус 

Име на развъдната организация Национална развъдна 
 асоциация по пчеларство

Година на завеждане на родословната 
книга 2003

Под селекционен контрол 
-пчелни семейства, брой 11 625
-пчелини, брой 56

Генбанка (ИаСрж)
-съхранен генетичен материал Не
-изкуствено осеменяване, % 5

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Нарастване

General Information

Breed local name Local bee race 

Classification Apis mellifera rodopica 
 (Apis mellifera macedonica)

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Autochthonous. Appeared 
 under specific local 
 environmental conditions

Year of recognition None

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use  Honey, beeswax, royal jelly, 
 propolis, apitoxin

Breeding status 

Name of the breeding organization National Beekeeping 
 Association

Studbook established in 2003

Under breeding control   
- Bee colonies, number 11 625
- Beehives, number  56

Genetic bank (Executive Agency on Selection and Reproduction in 
Animal Breeding)
 - Storage of genetic material  None
 - artificial insemination, % 5

Risk status  Not at risk

Trend Increasing



187186

Description of the breed
Breed specific characteristics
Karakachan dog is a medium-sized massive and harmoniously developed dog 
with a good body construction. Its appearance speaks of strength and suggests 
respect. The muscles are strong and the bones are massive but not crude. 
The skin is thick, elastic and closely fitting without any folds. An extremely 
unpretentious dog of resolute balanced and independent temperament.
Colour
 - coat Bi- or three-coloured, spotted – 
 mainly white colour with large 
 asymmetrical black or brown 
 spots, as well as dark-coloured 
 with large white spots

- nose Black or light-brown nose 
 leather

- eyes Dark or light-brown depending 
 on the coat colour

- claws Dark

Описание на породата
Основни отличителни белези
Каракачанското куче е средно на ръст, масивно и хармонично развито, с 
добре свързани части на тялото. Видът му излъчва сила и внушава респект. 
Мускулатурата е мощна, костите са масивни, но не груби. Кожата е плът-
на, еластична и прилепнала без гънки. Изключително непретенциозно, с 
твърд, уравновесен и независим характер.
Цвят
-космена покривка Окраската е двуцветна или 
 трицветна, петниста- 
 предимно бял цвят с големи, 
 несиметрично разположени 
 черни или кафяви петна, както 
 и тъмен цвят с големи бели 
 петна

-нос Черна или светлокафява носна 
 гъба

-очи Тъмни или светлокафяви 
 според цвета на окраската

-нокти тъмни

Височина при холката, см
-Женски
-Мъжки

 
58 – 68
60 – 70

Wither height, cm
- Females
- Males

Коса дължина на 
тялото,см ,средно
-Женски
-Мъжки

 

66,9
71,1

Body length, cm avg.
 
- Female
 - Male

Дължина на косъма, см
- Късокосмести, до
- Дългокосмести, над

12
12

Hair lenght, cm
 - Short-haired, cm 
 - Long-haired, cm 

Жива маса, кг
-Женски
-Мъжки

 
30- 40
40 – 50

Live body weight, kg
- Females
- Males

Индекс за разтегнатост,%
-мъжки
-женски

 
104,7
107.5

Stretching index,%
-males
-females

репродукция и използване / Reproduction and use

Пожизнена плодовитост, бр 6 - 8 Litter size, number

Продължителност на 
използване, работни години 8 – 12

Duration of use, working 
years 

Информация: Тихомир Кунев, Светлин Стоев
Information: Tihomir Kunev, Svetlin Stoev

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

kARAkACHAn DoGКараКаЧанСКО КУЧЕ

Базисна информация

Други наименования на породата Овчарско, чобанско, 
 вълкодов 

Класификация на FCI Група2, секция2.2

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна; 10.08.2005 от 
 „Държавната комисия по 
 породи животни” към МЗХ

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За охрана на стада животни и 
 имущество, дворно куче

развъден статус 

Име на развъдната организация „Международна Организация 
 Каракачанското Куче”

Година на завеждане на родословната 
книга 2005

Под селекционен контрол 200
-Женски, брой 80
-Мъжки, брой 120

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Защитена, застрашена от 
 изчезване

Тренд Стабилен

General Information

Breed local name Shepherd dog, Pasture dog, 
 Wolfhound 

Classification of FCI Group 2, Section 2.2

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional breeding

Year of breed recognition Autochthonous 
 10.08.2005 by the State 
 Commission of Animal Breeds, 
 within the Ministry of 
 Agriculture and Food

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For guarding the 
 herds and property, watchdog

Breeding status 

Name of the breeding organization International Karakachan Dog 
 Organization

Studbook established in 2005

Under breeding control 200
- Female, number 80
- Male, number 120

Risk status Endangered-maintained 

Trend Stable
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Description of the breed
Breed specific characteristics
A large, massive dog of imposing figure, speaking of self-confidence and 
vitality. The body construction is harmoniously developed, with abundant coat. 
It has massive bones and excellently developed muscles. The skin is thick and 
elastic, without folds.  The dog’s appearance speaks of power and suggests 
security. Sexual dimorphism is strongly expressed. 
Colour
 - coat Two- or three-coloured with 
 clearly outlined spots of black, 
 brown, gray, yellow, red, etc. on a 
 white or a black ground.

- nose Black nose leather

- eyes Brown

- claws Dark

- skin Dark

Описание на породата
Основни отличителни белези
Едро, масивно куче с горда осанка, излъчващо самоувереност и жизне-
ност. Телосложението е хармонично развито, с обилна космена покривка. 
Притежава масивни кости и отлично развита мускулатура. Кожата е дебела 
и еластична, не образува гънки. Видът му излъчва сила и внушава сигур-
ност. Половият диморфизъм е силно изразен.
Цвят
-космена покривка двуцветна или трицветна с 
 ясно очертани петна с черен, 
 кафяв, сив,жълт,червен и др. 
 цвят на бял или черен фон.

-нос Черна носна гъба

-очи Кафяви

-нокти тъмни

-кожа тъмна

Височина при холката, см
-Женски
-Мъжки

 
68±3 
71±3

Wither height, cm
- Females
- Males

Коса дължина на 
тялото,см ,средно
-Женски
-Мъжки

 

57,5 
66,1

Body length, cm avg.

 - Female
 - Male

Дължина на косъма, см мин./min/ 7 Hair lenght, cm 

Жива маса, кг
-Женски
-Мъжки

 
40-55 
55-65

Live body weight, kg
- Females
- Males

Индекс за разтегнатост,%
-мъжки
-женски

 
105 
109

Stretching index,%
-males
-females

репродукция и използване / Reproduction and use

Пожизнена плодовитост 
(от една майка), бр
-биологична
-стопанска

102
48

Lifelong fertility of a 
bitch, number
 - biological
 - economic

Продължителност на 
използване, работни години 13,6

Duration of use, working 
years 

Информация: Димитър Дандаринов – експерт в БРКС
Information: Dimitar Dandarinov – An expert at the Bulgarian Republican 

Federation of Cynology

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

BUlGARIAn SHEPHERD DoGБълГарСКО ОВЧарСКО КУЧЕ

Базисна информация

Класификация на FCI Група II, секция 2, подсекция 2

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Охранително пастирско куче

развъден статус 

Име на развъдната организация Български Киноложки Клуб за 
 Българско Овчарско Куче

Година на завеждане на родословната 
книга 2001

Под селекционен контрол 4800
-Женски, брой 1344
-Мъжки, брой 3456

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашена

Тренд Възходящ

General Information

Classification of FCI Group II, Section 2, Sub-section 
 2

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional breeding

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use Shepherds’ guard dog

Breeding status 

Name of the breeding organization Bulgarian Cynological Club of 
 Bulgarian Shepherd Dog

Studbook established in 2001

Under breeding control 4800
- Female, number 1344
- Male, number 3456

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Decreasing
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Description of the breed
Breed specific characteristics
A medium-high dog of a strong and harmonious body construction. The 
body is elegant, slim and elongated. The head is medium in size, long, dry 
and proportional to the body. The skull to the muzzle transition is smooth. The 
bite is scissor. The eyes are slantwise positioned, medium in size. The ears are 
floppy, soft, thin and medium-long with slightly rounded tips. The back line is 
straight and slightly sloped backwards. The croup is lower than the withers. 
The tail is thicker at the base gradually becoming thinner to the top. It reaches 
to the hock joint. The fore limbs are parallel, dry, strong and well-muscled. The 
paws are with pinched together curved toes. The muscles are well-developed, 
bulging. The skin is medium-thick, elastic, without folds, closely fitting to the 
body.
Colour
 - coat Anthracite-black with brown 
 under-coat. White spots on the 
 breasts, restricted or diffused, are 
 accepted. Small white spots on 
 the toes are also accepted but 
 undesirable.

- nose Black nose leather

- eyes Dark brown

- claws Dark

- skin Gray-blue

Описание на породата
Основни отличителни белези
Средно високо куче със здраво и хармонично телосложение.Тялото е 
елегантно,стройно и удължено. Главата е средно голяма, дълга, суха и 
пропорционална на тялото. Преходът от черепа към муцуната е плавен. 
Захапката е ножицовидна. Очите-косо разположени,средно големи. Ушите 
са висящи,меки,тънки и средно дълги с леко заоблени краища. Гръбната 
линия е права и леко наклонена назад. Крупата стои по-ниско от холката. 
Опашка-по дебела в основата, като постепенно изтънява към върха. На 
дължина достига до скакателната става. Предните крайници са успоредни, 
сухи, здрави, замускулени. Лапите -с прибрани пръсти, сводести, плътно 
прилягащи един към друг. Мускулатурата е силно развита и релефно изпъ-
кнала. Кожата е средно дебела, еластична, без бръчки, добре прилепнала 
към тялото.
Цвят
-космена покривка Антрацитно черна с кафяви 
 подплащници. Допустими са 
 бели петна по гърдите-
 ограничени или дифузно 
 разпръснати. Допустими са 
 също малки бели петънца по 
 пръстите,но са нежелани.

-нос Черна носна гъба

-очи Тъмно кафяви

-нокти тъмни

-кожа сивосинкава

Височина при холката, см
-Женски
-Мъжки

 
50 – 54 
54 – 58

Wither height, cm
- Females
- Males

Коса дължина на 
тялото,см ,средно
-Женски
-Мъжки

 

57,5 
66,1

Body length, cm avg.

 - Female
 - Male

Дължина на косъма, см 3 Hair lenght, cm 

Жива маса, кг
-Женски
-Мъжки

 
20-23 
23-25

Live body weight, kg
- Females
- Males

Индекс за разтегнатост,%
-мъжки
-женски

 
110 -114 
112 -116

Stretching index,%
-males
-females

репродукция и използване / Reproduction and use

Пожизнена плодовитост 
(от една майка), бр
-биологична
-стопанска

168
64

Lifelong fertility of a 
bitch, number
 - biological
 - economic

Продължителност на 
използване, работни години 10,2

Duration of use, working 
years 

Информация: Димитър Дандаринов – експерт в БРКС
Information: Dimitar Dandarinov – An expert at the Bulgarian Republican 

Federation of Cynology

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

BUlGARIAn lUDoGoRIAn HoUnDБълГарСКО лУдОГОрСКО ГОнЧЕ

Базисна информация

Класификация на FCI Група VI, секция1.2

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция в началото 
 на развитието и в 
 последствие  в стопанство за 
 чистопородни ловни кучета 
 към комплексно 
 дивечовъдно стопанство 
 “Дунав”-ФЧПЛК гр.Русе

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване Специализирано за лов на 
 едър космат дивеч-основно 
 диви свине, но може да се 
 използва и за лов на друг 
 дивеч-зайци и хищници.

развъден статус 

Име на развъдната организация Български Киноложки Клуб за 
 Българско Лудогорско Гонче

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 471
-Женски, брой 150
-Мъжки, брой 321

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Застрашена от изчезване

Тренд Стабилен

General Information

Classification of FCI Group 6, Section 1.2

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Initially by folk breeding and 
 later on a farms of purebred 
 hunting dogs at Dunav 
 Complex Game Farm – Ruse

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use Specialized for hunting of large 
 ground game, mainly wild boar, 
 but it could also be used for 
 hunting other game as hares 
 and predators.

Breeding status 

Name of the breeding organization Bulgarian Cynological club of 
 Bulgarian Ludogorian Hound

Studbook established in 2008

Under breeding control 471
- Female, number 150
- Male, number 321

Risk status Endangered

Trend Stable
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Description of the breed
Breed specific characteristics
A dog medium in height with a strong, harmonious body construction. The 
head is medium in size, massive, dry and proportional to the body.  The bite is 
standard, scissor.  The ears are floppy, soft, thick, semi-fleshy and medium long, 
positioned on the eye-line. The tail is positioned slightly below the back line. In 
length, it reaches the hock joint or 1-2 cm below. The thorax is well-developed, 
broad oval in shape. In depth the chest reaches the elbow or 1-2 cm below. The 
fore and the hind limbs are tough and parallelly positioned. The skin is thick, 
elastic, without folds, tightly fitted to the body.
Colour
 - coat Yellow-rusty ochre with a dark 
 cover. There are also dogs of 
 entirely dark coloration. White 
 spots on the muzzle, the 
 chest, the neck, the lower part of 
 the legs, the tows and the tip of 
 the tail are acceptable.

- nose Black nose leather

- eyes From light to dark brown 
 depending on the main 
 colouration

- claws Dark
 
 - skin Bluish-gray and in winter yellow-
 gray even in individuals of lighter 
 coloration

Описание на породата
Основни отличителни белези
Средно високо куче със здраво, хармонично телосложение. Главата му 
е средно голяма, масивна, суха и пропорционална на тялото. Захапката - 
стандартна, ножицовидна. Ушите са висящи, меки, плътни, полумесести и 
средно дълги, поставени на линията на очите. Опашката е поставена мал-
ко по-ниско от гръбната линия. На дължина достига до скакателната става 
или 1÷2 см под нея. Гръдният кош е добре развит с широко-овална форма. 
На дълбочина достига до лакътната става или на 1÷2 см под нея. Предните 
и задни крайници са здрави и успоредно поставени. Кожата е плътна, елас-
тична, без гънки и е прилепнала плътно към тялото.
Цвят
-космена покривка жълто-ръждива охра с тъмно 
 покривало. Срещат се кучета с 
 изцяло тъмна окраска. 
 Допустими са бели петна 
 върху муцуната, гърдите, 
 врата, долната част на краката, 
 пръстите, върха на опашката.

-нос Черна гъба

-очи от светло до тъмно кафяво 
 според основната окраска

-нокти Тъмни
 
-кожа синкаво-сив, а през зимата и за 
 по-светлите особи – 
 жълто-сив

Височина при холката, см
-Женски
-Мъжки

 
48 – 55
53 – 60

Wither height, cm
- Females
- Males

Коса дължина на 
тялото,см ,средно
-Женски
-Мъжки

 

57,5
68,1

Body length, cm avg.
 
 - Females
 - Males

Дължина на косъма, см 6 – 10 Hair length, cm

Жива маса, кг
-Женски
-Мъжки

 
18 – 25
20 – 28

Live body weight, kg
- Females
- Males

Индекс за разтегнатост,%
-мъжки
-женски

 
106-113
108-115

Stretching index,%
-males
-females

репродукция и използване / Reproduction and use

Пожизнена плодовитост (от
 една майка), бр
-биологична
-стопанска

108
48

Lifelong fertility of a bitch, number

 - biological
 - economic

Продължителност на 
използване, работни години 8, 5

Duration of use, working years 

Информация: Димитър Дандаринов – експерт в БРКС
Information: Dimitar Dandarinov – An expert at the Bulgarian Republican Federation of Cynology

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

BUlGARIAn HoUnD (BARAk)БълГарСКИ БараК

Базисна информация

Други наименования на породата БЪЛГАРСКО ГРУБОКОСМЕСТО 
 ГОНЧЕ - БАРАК 

Класификация на FCI Група VI, секция 1.2

Произход България

Методи и условия на създаване Народна селекция

Година на признаване на породата Автохтонна

Основен ареал Цялата страна

Стопанско използване За лов на дребен и едър 
 космат дивеч

развъден статус 

Име на развъдната организация Асоциация на българските 
 породи кучета - Клуб 
 Български Барак

Година на завеждане на родословната 
книга 2008

Под селекционен контрол 358
-Женски, брой 118
-Мъжки, брой 240

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Застрашена от изчезване

Тренд Стабилен

General Information

Breed local name Bulgarian coarse-haired hound 
 – Barak

Classification of FCI Group 6, Section 1.2

Origin Bulgaria

Methods and techniques of developing 
the breed Traditional breeding

Year of breed recognition Autochthonous

Main areas of distribution Throughout the country

Economic use For hunting of small and large 
 ground game

Breeding status 

Name of the breeding organization Association of the Bulgarian 
 Dog Breeds – Bulgarian Barak 
 Club

Studbook established in 2008

Under breeding control 358
- Female, number 118
- Male, number 240

Risk status Endangered with extinction

Trend Stable
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fISHERIES
Aquaculture is a relatively new production area in Bulgaria, occupying a comparatively small share in the national economy. Fish farming in Bulgaria started its development at 
the end of 19th century, when the first trout and carp ponds were constructed. At the beginning of 20th century a Trout Station and several Carp Farms were established, which 
distributed their fish-stocking material free of charge throughout the country. The flourishing development of fish farming in our country as a separate economic branch started 
not before the second half of the last century. In 1952 the Research Institute of Freshwater Fisheries was established. 
In our country freshwater fish farming (warm- and cold-water) is mainly developed. Common carp (Cyprinus carpio L.); bighead carp (Aristichthys nobilis Rich.); silver carp 
(Hypophthalmichthys molitrix Val.); grass carp (Ctenopharingodon idella Val.) are among the main objects of warm-water fish farming. The black carp (Mylopharyngodon 
piceus Rich.) and Tench (Tinca tinca L.) are rarely reared in the Bulgarian fish farms. At present greater attention is directed to predatory fishes – wels (Silurus glanis L.), pike-perch 
(Sander lucioperca L.), pike (Esox lucius L.), and, to sturgeon fishes – Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti Brandt.), beluga (Huso huso L.), sterlet (Acipenser ruthenus L.), 
etc. 
The following cold-water fishes are reared: rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.), brown trout (Salmo trutta fario L.), brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill), etc. Rainbow 
trout is the most widely reared fish species.
After the considerable decrease of the fish-farm production volumes in the 1990ies, nowadays the activity of that economic sector is stabilizing. In the last years larger relative 
share in the total fish production is occupied by rainbow trout (34.0 – 35.5%), common carp (31.6 – 33.0%), bighead carp (11.0 – 14.5%), grass carp (2.9 – 4.6%), etc. Lately marine 
aquaculture has started developing in Bulgaria, the production of the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) reaching up to 9% of the total aquaculture production.

Assoc. Prof. Lyudmila Nikolova, PhD
Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv

fISHES

рИБОВъдСтВО
За България аквакултурата е сравнително ново производствено направление, заемащо относително малък дял в националното стопанство. Рибовъдството в Бъл-
гария започва да се развива в края на XIX век, когато са изградени и първите рибарници за пъстърва и шаран. В началото на XX век са били изградени пъстървова 
станция и няколко шаранови стопанства, които безплатно са разпространявали в страната зарибителен материал. Бурното развитие на рибовъдството у нас като 
наука и като стопанската дейност, започва обаче едва през втората половина на века. През 1952 година е създаден Научен рибностопански институт за сладките води. 
В нашата страна е развито предимно сладководното рибовъдство (топловодно и студеноводно). Основни обекти на топловодното рибовъдство са шаранът 
(Cyprinus carpio L.); пъстрият толстолоб (Aristichthys nobilis Rich.); белият толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix Val.); белият амур (Ctenopharingodon idella Val.). Слабо 
са застъпени черният амур (Mylopharyngodon piceus Rich.) и линът (Tinca tinca L.). Понастоящем вниманието се насочва към хищните риби – европейски сом (Silurus 
glanis L.), бяла риба (Sander lucioperca L.), щука (Esox lucius L.) и есетровите риби - руска есетра (Acipenser gueldenstaedti Brandt.), моруна (Huso huso L.); чига (Acipenser 
ruthenus L.) и др. 
В студеноводните стопанства се отглеждат студенолюбивите риби – дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss Wal.), балканска пъстърва (Salmo trutta fario L.), сивен 
(Salvelinus fontinalis Mitchill) и др. Дъговата пъстърва е най-масово отглежданият вид.
След значителното намаляване на обемите на производството през 90-те години на миналия век, понастоящем дейността в сектора рибовъдство у нас се стабили-
зира. През последните години по-голям дял в общия обем на произведената риба заемат: дъговата пъстърва – 34.0-35.5%; шаранът - 31.6-33.0%; пъстрият толстолоб 
- 11.0-14.5%; белият амур - 2.9-4.6% и т.н.. Понастоящем започна развитие и на марикултурата, като производството на черната морска мида (Mytilus galloprovincialis) 
достигна 9% от общия обем на аква-производството.
    доц. д-р Людмила Николова
   Институт по рибарство и аквакултури- -Пловдив

рИБИ
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Жива маса, g
- първата година

- втората година

- третата година

3-10 (речни води); 10-20 (карстови води)
3-10 (river waters); 10-20 (karst waters)
25-30 (речни води); 200-250 (карстови води)
25-30 (river waters); 200-250 (karst waters)
250-300 (речни води); 500-600 (карстови води)
250-300 (river waters); 500-600 (karst waters)

Live weight, g
- first year

- second year

- third year

Относителна дебелина на тяло-
то (индекс на широкогърбие), %:
- мъжки производители
- женски производители

 

13-19
14-19

Relative body width, %:

- male spawner
- female spawner

Относителна височина на тяло-
то (индекс на високогърбие):
- мъжки производители
- женски производители

3.7-4.1
3.6-4.0

Relative body height:

- male spawner
- female spawner

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, години 2-4 Sexual maturity, years

Оптимална възраст на 
производители, години:
-мъжки
-женски

3-4
4-6

Optimal age of the 
spawners, years:
-males
-females

Оптимална маса на 
производители, g 750-2500

Optimal body weight of 
the spawners, g

Брой хайверни зърна на 
1 kg жива маса 1500-2000

Number of eggs per kg of 
live body weight

Количество хайвер от 
един производител, g 200-400

Spawn yield, g

Информация: Доц. д-р Людмила Николова
Information: Assoc. Prof. Lyudmila Nikolova, PhD

Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv

Основни екстериорни показатели / Main exterior measurements

RAInBoW tRoUt

Продуктивност при угояване / Growth Performance

Оцеляемост, % 80-90 Survival, %

Крайно единично тегло, g 180-250 Final body weight, g

Добив, kg.m-2 14-20 и 
повече / 
and more

Yield, kg.m-2

Разход (kg) на специали-
зиран гранулиран фураж 
за 1 кg прираст (оползо-
творяването на фуража) 1-1.2

Consumption (kg) of 
specialized granulated 
forage per kg of weight 
gain (food conversion ratio)

Description of the species
Main specific traits
In comparison with the brown trout, it shows a faster growth rate, better 
resistance to higher water temperatures. Spawning is in March-April, but in 
karst waters – in December-January. The body is covered with small scales. The 
male and the female spawners differ by a number of traits – the shape of the 
lower jaw; the state of the abdomen; body coloration, etc.
Colour:
The intensity of body coloration varies under different environmental 
conditions. The ventral body part is light, while the dorsal part is greenish. The 
whole body and the fins are spotted with numerous small dots. A pink stripe 
runs along the lateral line from the gills to the tail.

Описание на вида
Основни отличителни белези
В сравнение с балканската пъстърва има по-бърз растеж, по-добра устой-
чивост към по-високи температури на водата. Размножаването e през 
март-април, а в карстови води – декември-януари. Тялото е покрито с 
дребни люспи. Мъжките и женските производители се различават по ре-
дица признаци – формата на долната челюст; състоянието на корема; ок-
раската на тялото и др.
Цвят
Наситеността на оцветяването на тялото варира при различна среда на 
обитаване. Коремчето е светло, а гърбът е зеленикав. По тялото и перките 
има множество тъмни петънца. По страничната линия върви розовееща 
ивица.

дъГОВа ПъСтърВа

Базисна информация

Вид Oncorhynchus mykiss 
 (Walbaum, 1792) 

Произход Северна Америка

Методи и условия на създаване Интродуцирана в България

Основен ареал Региони с развито 
 студеноводно рибовъдство 
 (основно Западните Родопи).

Стопанско използване Месо. Основен студеноводен 
 вид за стопанско отглеждане.

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашен

Тренд Стабилен с тенденция за 
 нарастване

General Information

Species Oncorhynchus mykiss 
 (Walbaum, 1792) 

Origin North America

Methods and techniques of developing 
the breed Introduced in Bulgaria

Main areas of distribution  Regions with developed cold-
 water fish farming (mainly in 
 the Western Rhodopes)

Economic use Meat. The main cold-water 
 species reared on an industrial 
 scale.

Breeding status out of breeding control

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable, with a tendency to an 
 increase
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Жива маса, g
- първата година
- втората година
- четвъртата година

100 и повече / and more
1000 и повече / and more
не по-малко от 3 kg / at least 3 kg

Live body weight, g
- first year
- second year
- fourth year

Дължина на тялото, cm
-мъжки производители
- женски производители

25-30
30-40

Body length, cm
- male spawner
- female spawner

Относителна дебелина на тялото 
(индекс на широкогърбие), %:
- мъжки производители
- женски производители

 

18-20
20-24

Relative body width, %:

- male spawner
- female spawner

Относителна височина на тялото 
(индекс на високогърбие):
- мъжки производители
- женски производители

2.3-2.9
2.2-2.8

Relative body height:

- male spawner
- female spawner

Коефициент на угоеност:
- мъжки производители
- женски производители

3.0-3.2
3.2-3.4

Fattening coefficient:
- male spawner
- female spawner

репродукция и използване / Reproduction and use

Оптимална възраст за 
разплод, години:
-мъжки
-женски

от 4 / from 4
от 5 / from 5
Използват се до 8-9 
годишна възраст. / 
Used until 8-9 years of 
age

Optimal age, years

-males
-females

Оптимална маса на 
разплодниците, kg 3.5-7

Optimal body weight of 
the spawners, kg:

Брой хайверни зърна 
на 1 kg жива маса 180 000

Number of eggs per kg 
of live body weight

Количество хайвер от 
един производител, g 500-1000

Spawn yield, g

Информация: Доц. д-р Людмила Николова
Information: Assoc. Prof. Lyudmila Nikolova, PhD

Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv

Основни екстериорни показатели при племенни риби / Main exterior measurements

CoMMon CARP

Продуктивност при угояване / Growth Performance

Оцеляемост, % 80-100 Survival, %

Крайно единично тегло, g 800-1200 и повече 
/ and more

Final body weight, g

Добив, kg.dka-1 100-250 и повече / 
and more

Yield, kg.dka-1

Разход на фураж за 1 кg 
прираст (оползотворява-
нето на фуража):
- зърнени
- шротове и кюспета
- специализирани, 
гранулирани

4-5
3-5
2.5 и по-малко / 
and less

Forage consumption per 
kg of weight gain, kg 
(food conversion ratio):
- cereals
- groast and oil cake
- specialized, granulated

Description of the species
Main specific traits
A warm-water loving omnivorous species. The sexual dimorphism is slightly 
expressed. It usually spawns in May (depending of the temperature conditions 
– from April to June).
The domesticated carp has a higher productivity compared to the wild carp. 
Scale cover types: scale carp – the scales cover the whole body; mirror carp 
– the scales form stripes along the back, the abdomen and the lateral lines; 
linear carp – the scales form stripes along the lateral lines; leather carp – 
unscaled (small scales can be found at the fin base only).
Color:
Yellowish to golden; different shades of gray. The intensity of coloration varies 
depending on the environmental conditions. 

live body weight, g
- first year 25-100
- second year 500-1200 and more
- third year 1500-2000 and more 

Описание на вида
Основни отличителни белези
Топлолюбив всеяден вид. Висока устойчивост. Слабо изразен полов ди-
морфизъм. Мръстене – обикновено през май (в зависимост от темпера-
турните условия април-юни).
Културният шаран е с по-висока продуктивност от дивия. В зависимост от 
олюспяването бива: люспест – люспите са разположени по цялото тяло; 
Огледален – люспите са разположени на ивици по гърба, корема и стра-
ничните линии; линеен – люспите са във вид на ивица по страничните 
линии; Гол – тялото е без люспи (може да има люспички в основата на 
перките).
Цвят
Жълтеникав до златист; различни оттенъци на сиво. Наситеността на оцве-
тяването на тялото варира при различна среда на обитаване.

жива маса, g
- първата година 25-100
- втората година 500-1200 и повече
- третата година 1500-2000 и повече 

шаран

Базисна информация

Други наименования Културен шаран

Вид Cyprinus carpio (Linnaeus, 
 1758) 

Произход Водоемите на Европа и Азия. 
 Българската популация 
 произхожда от Дунавски див 
 шаран.

Методи и условия на създаване Продължителна стихийна 
 селекция с използване на 
 внос на шарана от различни 
 европейски държави.

Основен ареал Топловодни водоеми.

Стопанско използване Месо. Основен вид за 
 стопанско отглеждане.

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашен

Тренд Стабилен с тенденция за 
 нарастване

General information

Breed local name Domesticated carp

Species Cyprinus carpio (Linnaeus, 
 1758) 

Origin Water bodies in Europe and 
 Asia. The Bulgarian population 
 originates from the wild 
 Danubian carp.

Methods and techniques of developing 
the breed Continuous spontaneous 
 breeding, using imported carp 
 from various European 
 countries.

Main areas of distribution Warm-water bodies.

Economic use Meat. Major warm-water 
 species reared on an industrial 
 scale.

Breeding status out of breeding control

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable, with a tendency to an 
 increase
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Description of the species
Main specific traits
Warm-water loving planktonivorous fish. The fish is distinguished by the large 
head and the eyes located very low on the head. In contrast to silver carp, it 
lacks a keel on the breast-bone and the pectoral fins are longer, reaching the 
base of the pelvic fins. A gregarious, active fish, of a good growth rate. Under 
the environmental conditions of Bulgaria, reproduction is only artificial, usually 
in May-June. The sexual dimorphism is expressed in the pectoral fins – their 
inner surface in the males is rough, while the females have a smooth surface. 
The scales are small, gentle and thin.
Color:
Depends on the environmental conditions – shades of gray and light-brown. 
Dark spots on the body. The back is dark.

Описание на вида
Основни отличителни белези
Топлолюбив планктонофаг. Рибите се отличават с голяма глава, с ниско 
разположени очи. За разлика от белия толстолоб отсъства кил по гърдите, 
а гръдните перки са по-дълги и достигат до основата на коремните пер-
ки. Стадна, подвижна риба, с добър темп на нарастване. В нашите условия 
размножаването е изкуствено. Обикновено през май-юни. Полов димор-
физъм се наблюдава по отношение на гръдните перки – при мъжките 
вътрешната им повърхност е грапава, а при женските гладка. Люспите са 
малки, нежни и тънки.
Цвят
В зависимост от средата на обитаване – оттенъци на сиво и светлокафяво. 
По тялото има тъмни петна. Гърбът е тъмен.

Жива маса, g
- първата година
- втората година
- третата година

15-40
600 - 1000 и повече / and more
До / about - 3000

Live body weight, g
- first year
- second year
- third year

Дължина на тялото при 
производители, cm 70-80

Body length of producers, 
cm

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, 
години:
- мъжките
- женските

5-6
6-7

Sexual maturity, years: 

-males
-females

Брой хайверни зърна 
на 1 kg жива маса

oколо / about
55 000 

Number of eggs per kg 
of live body weight

Количество хайвер от 
един производител, g 700-1300

Spawn yield, g

Информация: Доц. д-р Людмила Николова
Information: Assoc. Prof. Lyudmila Nikolova, PhD

Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

BIGHEAD CARP

Продуктивност при угояване / Growth Performance

Оцеляемост, % 80-100 Survival, %

Крайно единично тегло, g 1000-1500 
и повече / 
and more

Final body weight, g

Добив, kg.dka-1 45-135 и 
повече / 
and more

Yield, kg.dka-1

ПъСтър тОлСтОлОБ

Базисна информация

Вид Aristichthys nobilis (Richardson, 
 1845) 

Произход Китай

Методи и условия на създаване Интродуциран в България

Основен ареал Топловодни водоеми

Стопанско използване Месо. Важен вид за 
 включване в поликултура.

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашен

Тренд Стабилен с тенденция за 
 нарастване

General Information

Species Aristichthys nobilis (Richardson, 
 1845) 

Origin China

Methods and techniques of developing 
the breed Introduced in Bulgaria

Main areas of distribution Warm water bodies

Economic use Meat. An important species for 
 polyculture. 

Breeding status out of breeding control

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable, with a tendency to an 
 increase
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Description of the species
Main specific traits 
Warm-water loving species. Feeds on aquatic vegetation, but also eats 
other kind of food. It actively consumes forages competing common carp in 
polyculture. It demonstrates a good growth rate, but its food conversion ratio 
is lower compared to common carp. Under our environmental conditions its 
reproduction is artificial, usually in May-June.
Colour:
The body is covered by large scales of different shades of gray.

Описание на вида
Основни отличителни белези
ТТоплолюбив вид. Храни се с водна растителност, но приема и други видо-
ве храни. Активно консумира фуражи, конкурирайки шарана при отглеж-
дане в поликултура. Има добър темп на нарастване, но оползотворяването 
на фуража е по-лошо в сравнение с шарана. В нашите условия размножа-
ването е изкуствено, обикновено през май-юни.
Цвят
Тялото е покрито с едри люспи, с различен оттенък на сиво.

Жива маса, g
- първата година
- втората година
- третата година

30-40
1000 и повече / and more
1200-1700 и повече / and more

Live body weight, g
- first year
- second year
- third year

Дължина на тялото при 
производители, cm 50-70

Body length of spawners, 
cm

репродукция и използване / Reproduction and use

Полова зрялост, години:
- мъжки производители
- женски производители

4-6
4-6

Sexual maturity, years: 
- male spawners
- female spawners

Брой хайверни зърна на 
1 kg жива маса

oколо / about 
70 000 

Number of eggs per kg 
of live body weight

Количество хайвер от 
един производител, g 300-800

Spawn yield, g

Информация: Доц. д-р Людмила Николова
Information: Assoc. Prof. Lyudmila Nikolova, PhD

Institute of Fisheries and Aquaculture – Plovdiv

Основни екстериорни измервания / Main exterior measurements

GRASS CARP

Продуктивност при угояване / Growth Performance

Оцеляемост, % 80-100 Survival, %

Крайно единично тегло, 
кg

1100 и 
повече / 
and more

Final body weight, g

Добив, kg.dka-1 5-10 Yield, kg.dka-1

Бял аМУр

Базисна информация

Вид Ctenopharyngodon idella 
 (Valenciennes, 1844) 

Произход Китай

Методи и условия на създаване Интродуциран в България

Основен ареал Топловодни водоеми

Стопанско използване Месо. Включва се в 
 поликултура. Използва се за 
 борба с обрастване на 
 различен тип водни обекти.

развъден статус Извън селекционен 
 контрол

Класификация на породата по 
степен на застрашеност Незастрашен

Тренд Стабилен

General information

Species Ctenopharyngodon idella 
 (Valenciennes, 1844) 

Origin China

Methods and techniques of developing 
the breed Introduced in Bulgaria

Main areas of distribution Warm water bodies

Economic use Meat. Included in polyculture. 
 Used to control weed 
 vegetation in different types of 
 water bodies. 

Breeding Status out of breeding control

Classification of the breed according 
to the degree of endangerment Not at risk

Trend Stable
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name Contacts name of the breed(s) Chairman

Association for breeding of    
Black-pied breed  in Bulgaria 

*: 9300, Dobrich, 5, Svoboda sq. 
room 408
:+359 889 258 006
@ ionow@abv.bg

Black-pied cattle Mincho Ivanov

Association for The Bulgarian 
Rhodopi cattle  and Jersea

*: 4700, Smolyan,
 3, Zornitsa St. bl.21, entr.В, ap.34
: +359 889 134 528
@ abrgd_smolian@abv.bg

Bulgarian Rhodopi cattle Zoo-eng. Zhana Gadzheva

Association of the Bulgarian 
buffalo breeders

*: Shumen, 3, Simeon Veliki boul.
: +359 899 836 321
@ abb@gbg.bg

Bulgarian Murrah Sevdalin Georgiev

Association of the breeders of  
Black-pied breed  in Bulgaria

*: 7000 Ruse, distr. „Druzhba 1”, 
1, Htristo Yasenov St., bl.7, entr.1, 
floor5, ap. 13
: +359 887 261 281
:+359 82 834 478
@archshpb@abv.bg

Black-pied cattle Rosen Hristov

Pool „National Association 
for breeding of    cattle from 
the breeds  Monbeliard and 
Simmental”

*: 5662 Pleven, 1, Vasil Levski St.
: +359 888 242 620

Monbeliard, 

Simmental

Atanas Atanasov

Breeding Association of the 
Bulgarian cattle breeds  – 
Rhodopi short-horn,Bulgarian 
Rhodopi, Iskarsko

*: village of Topolovo, region 
Plovdiv
9, Kokiche St.
: +359 878 121 667

Rhodopi short-horn, 
Iskarsko cattle

Zoo-eng. Kamenka Marinska

Association for breeding of    
The brown breed

*: Sevlievo,
 87, Stefan Peshev St. 
: +359 899 149 969
: +359 67 535 110

Brown breed Tsvetan Tsochev

Bulgarian national Association 
for developing of the buffalo 
breeding

*: 9700 Shumen , 3, ”Simeon 
Veliki” St.

Bulgarian Murrah Prof. Tsonka Peeva

Bulgarian national organization 
of the zoo-engineers for 
breeding of    the breeds 
agricultural animals 

*: Sofia,
26, Bistrishko shose St.
: +359  889 816 331
@nonzvb@gmail.com

Bulgarian black-pied cattle ,
Bulgarian Brown breed

Kostadin Zhelev

Pool „Association for breeding of    
local cattle breeds”

*: Sofia, 37, Suznanie St. 
: +359 888 414 390
@y_gorinov@abv.bg

Bulgarian grey cattle ,
Rhodopi short-horn cattle

Ass.Prof. Yanko Gorinov

Association of the swine 
breeders in Bulgaria

*: Shumen , 3, ”Simeon Veliki” 
boul.
: +359  54 865 268
@  pig_assoc@abv.bg

Large white,
Landrace,
Danube white, Synthetic line Yambol. 
– 07
Cross-breeds from Large white and 
Landrace

Dimitar Roglinov

Association for breeding   and 
preserving of the East Balkan 
swine 

*: Shumen, 
24, Slavyanski boul., floor2, room 26
: +359 897 906 741
@ ivanovapeneva@yahoo.com

East Balkan swine Kulyo Kulev

наименование Координати за връзка наименование на породата(ите) Име на председател

Асоциация за развъждане 
на Черношарената порода в 
България

*: 9300, Добрич, пл. Свобода 5, 
стая 408
:+359 889 258 006
@ ionow@abv.bg 

Черношарено говедо Минчо Иванов

Асоциация за Българското 
родопско говедо и Джерсея

*: 4700, Смолян, ул.”Зорница” 3, 
бл.21, вх.В, ап.34
: +359 889 134 528
@ abrgd_smolian@abv.bg

Българско родопско говедо Зооинж. Жана Гаджева

Асоциация на българските 
биволовъди

*: гр. Шумен, бул.” Симеон Вели-
ки” № 3
: +359 899 836 321
@ abb@gbg.bg

Българска Мурра Севдалин Георгиев

Асоциация на развъдчиците 
на Черношарената порода в 
България

*: 7000 Русе, кв. „Дружба 1”, ул. 
Христо Ясенов 1”, бл.7, вх.1, ет.5, 
ап.13
: +359 887 261 281
:+359 82 834 478
@archshpb@abv.bg

Черношарено говедо Росен Христов

Сдружение „Национална 
асоциация за развъждане на 
говеда от породите Монбели-
ард и Симентал”

*: 5662 гр. Плевен ул”Васил Лев-
ски” № 1
: +359 888 242 620

Монбелиард, 

Симентал

Атанас Атанасов

Национална развъдна асоциа-
ция по пчеларство

*: гр. Пловдив,  ул. „Менделеев“ 
№ 12

Местна медоносна пчела  Доц. д-р Пламен Петров

Асоциация за развъждане на 
Кафявата порода

*: Гр.Севлиево,
ул. „Стефан Пешев” №87 
: +359 899 149 969
: +359 67 535 110

Кафява порода Цветан Цочев

Българска национална асоци-
ация за развитие на биволо-
въдството

*: 9700 Шумен, ул.”Симеон Ве-
лики” 3

Българска Мурра Проф. дсн Цонка Пеева

Национална развъдна птице-
въдна асоциация

*: 1404 София, кв. Стрелбище, 
ул.  „Тулча“ 42, ап. 6
: +359 888 943 302
@ nrap@abv.bg

Породи и линии кокошки и пуйки Александър Мигинеишвили

Сдружение „Асоциация за 
развъждане на местни породи 
говеда”

*:гр. София, ул. „Съзнание” №37, 
: +359 888 414 390
@y_gorinov@abv.bg

Българско сиво говедо,
Родопско късорого говедо

Доц. д-р Янко Горинов

Асоциация на свиневъдите в 
България

*: гр. Шумен, бул.”Симеон Вели-
ки”3, 
: +359  54 865 268
@  pig_assoc@abv.bg

Голяма бяла,
Ландрас,
Дунавска бяла, Синтетична линия 
Ямбол. – 07
кръстоски от Голяма бяла и Ландрас

Димитър Роглинов

Асоциация за развъждане и 
съхранение на Източнобал-
канската свиня

*: гр. Шумен, 
бул. „Славянски”№24, ет.2, стая 26
: +359 897 906 741
@ ivanovapeneva@yahoo.com

Източнобалканската свиня Кульо Кулев

Развъдни организации взели участие в създаването на каталога
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Association of the industrial 
swine breeding in Bulgaria 

*: 1606 Sofia, 17, Hristo Botev 
boul., office 201
: +359 2 952 08 52
: +359 2 952 08 52
@aisb@abv.bg

Landrace, 
Yorkshire, 
Duroc of Danish origin Hybrids from
 Landrace,
 Yorkshire

Anton Ignatov

Association of the breeders of  
the specialized swine breeds  in 
Bulgaria 

*: 7500,Silistra, 15”Simeon Veliki” 
St., floor 1, ap. 4
: +359  887 568 633
: +359 86 882 225
@ss_hibrid@mail.bg,

Danube white,
English large white, Landrace,
Synthetic line of ham-type Silistra

Dr. Stefan Nikolov

Breeding Association of local 
sheep breeds 

*: 4300 Karlovo, 7А, Graf Ignatiev 
St.” 
: +359 887 782 594
: +359 33 595 653
@ abib@mail.bg

Dubenska sheep 
Karakachanska sheep ,
Copper-red Shumen sheep

Zoo-eng. Boyko Stoyanov

Organization of The breeders of  
Autochthonic sheep Breeds  in 
Bulgaria

*: Kalofer, 10, Iliya Dechev St.
: +359  887 616 125
@snc_orapob_kalofer@abv.bg

Karakachanska sheep 
Copper-red Shumen sheep
Replyanska
Dubenska 
Srednorodopska
Sakarska 
Srednostaroplaninska

Rumen Stoyanovв

Pool „Association for breeding of    
Cigai and local sheep breeds  in 
Republic of Bulgaria ”

*: 5600 Troyan, 7,”Zahari 
Stoyanov” St.
: +359 884 354 888
@uzunov_georgi@abvl.bg

Staroplaninski Cigai, 
Srednostaroplaninska, 
Koprivshtenska,
Tetevenska

Ass.Prof. Dr. Ivan Tsochev

Pool „Association for breeding of    
Bulgarian diary sheep breed ”

*: 1164 Sofia, 
14, „Yanko Sofiyski voyvoda” St., ap.  
3
: +359 887 408 046
@arbmpo@mail.bg
ggddimov@abv.bg

Synthetic population
Bulgarian diary breed

Ass.Prof. Dr. Georgi Dimov

Association for breeding of    
Plevenska black-head sheep 

*:1073 Pleven,
1, V. Levski St., floor12, room 1201
: +359 65 575 96
+359 897 976 783

Plevenska black-head sheep Dr. Dimitar Georgiev

Pools for bringing up and 
breeding of    the marishki 
sheep

*: 4002 Plovdiv, 4,”6th September” 
boul, floor2, ap. 4, PB 2
: +359 32 654 351
@doycho.dimov@qmail.com

White marishki sheep 
Splotch-faced marishki sheep

Ass.Prof. Dr. Doycho Dimov

Association for breeding of    
Starozagorska sheep breed  in 
Bulgaria

*: Stara Zagora, Institute of 
Agriculture 
: +359 888 805 860
@madjo22@mail.bg

Starozagorska sheep Ass.Prof. Dr. Maria 
Dzhorbineva

Association for breeding of    
Fine-fleece sheep in Bulgaria

*: Shumen  – 9700, 
8,”Dede Agach” St., entr.3, ap. 71
:+359 54 860 850

Thracian Fine-fleece breed,
Karnobatska Fine-fleece breed,
North-East Bulgarian Fine-fleece 
breed

Prof. PhD Stefan Boykovski

Pool „Association for breeding 
of    the breed Il de France in 
Bulgaria 

*: Stara Zagora, Thracian 
University, Students’ city
: +359 42 699 348
:+359 899 171603          
@achkakanova@abv.bg

Il de France Dr. Uegenia Achkakanova

Асоциация на индустриалното 
свиневъдство в България

*: 1606 София, бул. „Христо Бо-
тев” 17, офис 201
: +359 2 952 08 52
: +359 2 952 08 52
@aisb@abv.bg

Ландрас, 
Йоркшир, 
Дюрок с датски произход Хибриди 
от
 Ландрас,
 Йоркшир

Антон Игнатов

Асоциация на развъдчиците 
на специализираните породи 
свине в България,

*: 7500,Силистра, ул.”Симеон 
Велики” №15, ет.1, ап.4
: +359  887 568 633
: +359 86 882 225
@ss_hibrid@mail.bg,

Дунавска бяла,
Английска Голяма бяла, Ландрас,
Синтетична линия шунков тип Си-
листра

д-р Стефан Николов

Развъдна асоциация на мест-
ни породи овце

*: 4300 Карлово, ул. „Граф Игна-
тиев 7А” 
: +359 887 782 594
: +359 33 595 653
@ abib@mail.bg

Дъбенска овца Каракачанска овца,
Медночервена шуменска

Зооинж. Бойко Стоянов

Организация на Развъдчиците 
на Автохтонните Породи Овце 
в България

*: гр. Калофер, ул.”Илия Дечев” 
№10
: +359  887 616 125
@snc_orapob_kalofer@abv.bg

Каракачанска овца
Медночервена шуменска
Реплянска
Дъбенска
Среднородопска
Сакарска Средностаропланинска

Румен Стоянов

Сдружение „Асоциация за раз-
въждане на цигайски и месни 
породи овце в Република 
България”

*: 5600 Троян, ул.”Захари Стоя-
нов” №7
: +359 884 354 888
@uzunov_georgi@abvl.bg

Старопланински цигай, Средноста-
ропланинска, Копривщенска,
Тетевенска

Доц. д-р Иван Цочев

Сдружение „Асоциация за раз-
въждане на Българска млечна 
порода овце”

*:1164 София, 
ул. „Янко Софийски войвода” 14 
ап. 3
: +359 887 408 046
@arbmpo@mail.bg
ggddimov@abv.bg

Синтетична популация Българска 
млечна

Доц. д-р Георги Димов

Асоциация за развъждане на 
Плевенска черноглава овца

*:1073Плевен,
ул.В.Левски”№1,ет.12,ст.1201
: +359 65 575 96
+359 897 976 783

Плевенска черноглава овца Д-р Димитър Георгиев

Сдружения за отглеждане и 
развъждане на маришките 
овце

*: 4002 Пловдив, бул.”6-ти сеп-
тември” 4, ет.2, ап.4, п.к.2
: +359 32 654 351
@doycho.dimov@qmail.com

Бяла маришка овца 
Вакла маришка овца

Доц. д-р Дойчо Димов

Асоциация за развъждане на 
Старозагорска порода овце в 
България

*: гр.Стара Загора, Земеделски 
институт
: +359 888 805 860
@madjo22@mail.bg

Старозагорска овца Проф. дсн Мария Джорби-
нева

Асоциация за развъждане на 
тънкорунни овце в България,

*: гр.Шумен – 9700, 
ул.”Деде Агач”8, вх.3, ап.71
:+359 54 860 850
@artob@abv.bg

Тракийска тънкорунна порода,
Карнобатска тънкорунна порода,
Североизточно българска тънко-
рунна порода

Проф. дсн Стефан Бойко-
вски

Сдружение „Асоциация за 
развъждане на породата Ил 
дьо Франс в България

*: гр.Ст. Загора, Тракийски уни-
верситет, Студентски град
: +359 42 699 348
:+359 899 171603          
@achkakanova@abv.bg

Ил дьо Франс Д-р Евгения Ачкаканова
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National Association for 
breeding of    Synthetic 
population Bulgarian 
diary 

*: Veliko Tarnovo,
25A, „Nikola Gabrovski” St.
: +359 62 622 336
:+359 62 622 336
@narspbm@narspbm.com

Synthetic population
Bulgarian diary

Simeon Karakolev

Pool „Breeding Association of 
aborigine sheep breeds  from 
West Bulgaria ”

*: Kostinbrod,
2, „Pop Bogomil” St., entr.А, floor3, 
ap. 8                                                                           
: +359 897 653 041

Zapadno staroplaninska, Sofiyska 
(Elinpelinska), Breznishka

Ass.Prof. Dr. Andrea Kolev

Pool „Association for breeding 
of    Srednorodopska, 
Karakachanska, Rhodopi  Cigai 
sheeps and Karakachanski 
horse”

*: Smolyan,
35, „Nevyastata” St., PB 20
: +359 301 63 501
:+359 301 63 502
@acociacia_rodopi@abv.bg

Srednorodopska, Karakachanska, 
Rhodopi  Cigai

Ass.Prof. Dr. Tsonka 
Odzhakova

Bulgarian national organization 
of the zoo-engineers for 
breeding of    the breeds 
agricultural animals

*: Sofia,
26, „Bistrishko shose” St. 
: +359 889 816 331

Black-head plevenska sheep, 
Synthetic population 
Bulgarian diary

Kostadin Zhelev

Association for breeding of    
diary sheep breeds  

*: 7013, Ruse,  14, „Olimpi Panov” 
St., entr.А, floor 2 office № 2А – 2.3а

Synthetic population 
Bulgarian diary

Plamen Gospodinov

Non-profit Pool „Association for 
autochthonic goat breeds  in 
Bulgaria 

*: 2300 Pernik,  distr.” Tvardi livadi”, 
bl.51, entr.B, ap. 90
: +359 888 788 121
@AAGBg@gmail.com

Kaloferska long-hair goat Sider Sedefchev

Pool „Association for breeding of    
diary goat breeds”

*: 7013, Ruse,  2,” Riga” St.
bl. „Nia”, entr. А, floor1
: +359 888 627 911
@BDGA@abv.bg;

Bulgarian white diary breed  goats Dean Todorov

Pool „Association for breeding 
of    Local- autochthonic Breeds  
in Bulgaria ”

*: 4300 Karlovo, 7A, „Graf Ignatiev 
” St.
: +359 887 782 594
: +359 33 595 653
@ abib@mail.bg

Karakachanski horse Zoo-eng. Boyko Stoyanov

Association „East Bulgarian 
horse”

*: 9700 Shumen, distr. Makak, 
administrative building State 
enterprise „Kabiyuk”
: +359 54 801 050;   
      +359 899 118 942
:  +359 54 801 060
@kastchiev@mail.bg

East Bulgarian horse Zoo-eng. Svetlozar Kaschiev

Association of the horse 
breeders in Bulgaria

*: Sofia, distr. Lozenets, 10, „Banat” 
St., floor1
: +359 888 228 421

Karakachanski horse 
Bulgarian heavy draft horse
English Thoroughbred 
Danube breed
Haflinger

Grisha Ganchev

Pool „Association Bulgarian 
sports horse”

*: Sofia, distr. Sredets, 75, „Vasil 
Levski” boul, 
: +359 
@kastchiev@mail.bg

Bulgarian sports horse Ass.Prof. Dr. Georgi Barzev

Association for recovering 
and developing of the breeds  
Plevenski horse and Gidran

*: Sofia, compl. Lyulin, bl.122, 
entr.B, floor7, ap. 80 
: +359 989 603 922
@stdimitrov@abv.bg

Plevenski horse Stanko Dimitrov

Национална асоциация за 
развъждане на Синтетична 
популация българска 
млечна

*: гр. Велико Търново,
ул. „Никола Габровски” №25А
: +359 62 622 336
:+359 62 622 336
@narspbm@narspbm.com

Синтетична популация българска 
млечна

Симеон Караколев

Сдружение „Развъдна асоци-
ация на аборигенни породи 
овце от Западна България”

*: гр. Костинброд,
Ул. „Поп Богомил” №2, вх.А, ет.3, ап
.8                                                                           
: +359 897 653 041

Западностаропланинска, Софийска 
(Елинпелинска), Брезнишка

Доц.д – р Андрея Колев

Сдружение „Асоциация за раз-
въждане на Среднородопска, 
Каракачанска, Родопски Цигай 
овце и Каракачански кон”

*: гр. Смолян,
Ул. „Невястата” №35, п.к. 20
: +359 301 63 501
:+359 301 63 502
@acociacia_rodopi@abv.bg

Среднородопска, Каракачанска, 
Родопски Цигай

Доц. д – р Цонка Оджакова

Асоциация за развъждане на 
млечни породи овце

*: 7013, гр. Русе  ул „Олимпи Па-
нов” №14 вх.А, ет. 2 офис №
А – 2.3а
@armpo@abv.bg

Синтетична популация Българска 
млечна

Пламен Господинов

Сдружение с нестопанска цел 
„Асоциация за автохтонни 
породи кози в България

*: 2300 Перник,  кв.” Твърди ли-
вади”, бл.51, вх.Б, ап.90
: +359 888 788 121
@AAGBg@gmail.com

Калоферска дългокосместа коза Сидер Седефчев

Сдружение „Асоциация за раз-
въждане на млечни породи 
кози”

*: 7013, гр. Русе  ул.” Рига” №2
Бл. „Ния”, вх. А, ет.1
: +359 888 627 911
@BDGA@abv.bg;

Българска бяла млечна порода кози Деан Тодоров

Сдружение „Асоциация за 
Развъждане на Местни-Авто-
хтонни Породи в България”

*: 4300 Карлово, ул. „Граф Игна-
тиев 7А” 
: +359 887 782 594
: +359 33 595 653
@ abib@mail.bg

Каракачански кон Зооинж. Бойко Стоянов

Асоциация „Източнобългарски 
кон”

*: 9700 Шумен, квартал Макак, 
административна сграда Дър-
жавно предприятие „Кабиюк”
: +359 54 801 050;   
      +359 899 118 942
:  +359 54 801 060
@kastchiev@mail.bg

Източнобългарски кон Зооинж. Светлозар Касчиев

Асоциация на коневъдите в 
България

*:гр. София, район Лозенец, ул. 
„Банат” №10, ет.1
: +359 888 228 421

Каракачански кон
Български тежковозен кон
Чистокръвна английска порода
Дунавска порода
Хафлингер

Гриша Ганчев

Сдружение „Асоциация бъл-
гарски спортен кон”

*:гр. София, район Средец, бул. 
„Васил Левски” №75, 
: +359 
@kastchiev@mail.bg

Български спортен кон Доц. д – р Георги Бързев

Асоциация за възстановява-
не и развитие на породите 
Плевенски кон и Гидран

*:гр. София, ж.к. Люлин, бл.122, 
вх.Б, ет.7, ап.80 
: +359 989 603 922
@stdimitrov@abv.bg

Плевенски кон Станко Димитров
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