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Оценени са млечни говедовъдни ферми с различни размери на основното 
стадо в зависимост от млечна продуктивност, статус на стадата, репродукция, 
сервис-период, хранене, почистване и хигиена, микроклимат, икономика, 
управление и други. Комплексното проучване на най-важните показатели, влияещи 
върху икономическата ефективност на млечните ферми, спомага за подобряване на 
конкурентоспособността на стопанствата и дава информация за вземане на 
управленски решения. Принос с научен и приложен характер (1, 14, 23, 25, 33) и с 
елементи на оригиналност (22, 30).  

Анализирани са коефициентите на корелация между продуктивни, 
репродуктивни и икономически параметри в млечното говедовъдство. Установено 
е, че с увеличаване броя на кравите в основното стадо се наблюдава нарастване на 
стойностите на показателите, характеризиращи управлението и икономиката във 
фермата. Получената информация допълва научната литература в областта на 
икономиката на животновъдството. Теоретичен принос с научно-приложно 
значение (4, 18, 21, 27). 

Проучена е връзката между икономическата ефективност и изискванията за 
хуманно отношение към животните. Резултатите спомагат за оценка на 
икономическото състояние на фермите, прилагащи хуманни за селскостопанските 
животни практики. Принос с теоретично значение (2).     

Изследвани са структурата на инвестициите, себестойността на кравето 
мляко и характеристиките на инвестиционния период в говедовъдни ферми, като е 
установено, че най-ниска е себестойността на кравето мляко в стопанствата, които 
най-рано зачисляват животните в основното стадо. Принос с елементи на 
оригиналност и с практическо значение за инвестиционния анализ (3, 5). 

Определена е минимална изискуема норма на възвръщаемост на собствения 
капитал в млечното говедовъдство по категории ферми в България. Предложен е 
подход за оценка на алтернативни инвестиционни проекти, установена е нормата 
на възвръщаемост на инвестициите, определени са  необходимите инвестиционни 
вложения за създаване на ферма, изчислени са нормата на възвръщаемост на 
паричните приходни потоци, нормата на възвръщаемост на изходящите парични 
потоци и инвестициите, падащи се на 1 крава от основното стадо в млечното 
говедовъдство. Научно-приложен принос с елементи на новост в областта на 
инвестиционния анализ (6, 7, 16). 

Определена е минималната изискуема норма на възвръщаемост на 
собствения капитал в млечното овцевъдство в България чрез прилагане на SWOT - 
анализ. Установено е, че минимум 10.27% от инвестираните собствени средства 
трябва да се възвръщат всяка година от основна дейност. Оригинален принос с 
научен и приложен характер (19). 



Установена е ефективността на млечното овцевъдство. Определени са  
Нетна настояща стойност, Индекс на рентабилността и други показатели за оценка 
на ефективността. Научно-приложен и теоретичен принос с елементи на 
оригиналност (8). 

Проучени са социалните характеристики (възраст и образователно равнище) 
на български говедовъди и характеристиките на стопанствата им (брой на кравите в 
основното стадо, средна млечност и нормата на възвръщаемост на инвестициите 
(ROI)). Изследвани са източниците на информация, които те използват и 
специализираните курсове за повишаване на квалификацията, които посещават. 
Установено е, че фермерите с висше образование са достоверно по-млади от 
фермерите със средно образование. Получената информация разкрива 
необходимост от допълнително обучение на говедовъдите с оглед намаляване на 
зависимостта им от наети работници. Принос с научно и приложно значение и с 
елементи на новост за нашата страна (9).                           

Проучени са тенденциите за развитие на млечното говедовъдство в страната 
и в чужбина като са установени корелационните коефициенти между изкупната 
цена на фуражната царевица и цена на кравето мляко, средна млечност и брой 
крави. Принос с научно-приложно значение (10, 12, 29).                           

Установени са причините за прекратяване на дейността на дребни 
говедовъдни стопанства. Проучени са възраст, пол и образователно равнище на 
фермерите, прекратили дейност и членовете на семействата им, пряко ангажирани 
във фермите. Принос с теоретично и научно-приложно значение (20).                       

Построени са регресионни модели, с които са прогнозирани броят на 
млечните крави, количеството произведено краве мляко и количеството 
произведено овче мляко в България. Оригинален принос с научен и приложен 
характер (17, 26, 31).                           

Проучени са млечната продуктивност, включително максимална и 
пожизнена млечност, млечност за един пожизнен ден, млечност за един стопански 
ден, пожизнен брой лактации, възпроизводителната способност, възраст на първо 
отелване, продължителност на стопанско използване и пожизнен брой телета на 
крави от Българската сименталска порода. Установено е влиянието на възрастта на 
кравите и генеалогичните линии на биците върху репродуктивните аномалии при 
крави. Проучено е влиянието на възрастта на отбиване върху тегловното развитие, 
растежа и разхода на фураж за 1 kg прираст на телета от породата Българско 
сименталско говедо, угоявани до 700 kg жива маса. Принос с научен и приложен 
характер (11, 13, 15, 24, 28, 32).                           

 


