
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ И РЕЗЮМЕТА НА ГЛ. АС. Д-Р ТАНЯ 
СТЕФАНОВА ИВАНОВА  ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

1. Райчева, Е., Т. Иванова, 2010. Продължителност на лактацията и 
млечна продуктивност  при овце от Синтетичната популация българска млечна 
в зависимост от поредността на лактация. Животновъдни науки, Приложение 
1: 58-63.  
 
Цел на  настоящото  изследване беше да се определи продължителността на 
лактацията и млечната продуктивност през различните периоди на лактацията 
и ефекта на поредността на лактацията върху тях при овце от Синтетичната 
популация българска млечна.  Проучването беше проведено със 137 броя овце 
майки отглеждани в ИЖН – Костинброд.  Регистрирана бе  млечността на 
овцете на първа, втора, трета и четвърта лактации. Млякото беше 
контролирано и изчислено по официалния АС метод на ICAR като бяха 
измерени 1233 индивидуални контроли през бозайния и дойния период. Бяха 
регистрирани дните на бозайния период,  и тези след  120 дневния доен период 
до края на лактацията и общо за лактацията. Беше изчислена бозайната, 120 
дневна стандартна дойна млечност, тази след  120 дневния доен период до 
края на лактацията и лактационната млечност.  Получената информация беше 
обработена с помощта на компютърна програма EXCEL (2003).   Ефектът на 
поредността на лактацията върху изследваните признаци беше установен чрез 
еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на влиянието на фактора 
и на разликите между средните на изследваните признаци  бяха установени 
съответно чрез F- критерия на Фишер и чрез t – критерия на Стюдент. 
Получените стойности на F- критерия показват, че поредността на лактацията 
оказва  достоверен ефект  върху  млечността през различните периоди на 
лактацията (P< 0,01; P< 0,001) и не влияе достоверно върху 
продължителността на различните периоди на лактация. Определена е 
продължителността на лактационния период (259 дни), който вклюкчва – 
бозаен (63 дни), стандартен доен (120 дни), периода след 120 ден до края на 
лактацията (77 дни) и доен период (197 дни). Установена е млечността през 
различните периоди на лактацията – бозайна (79,59 l), стандартна 120 дневна 
дойна (107,02 l), млечност след 120 ден до края на лактацията (49 l), дойна (156 
l) и лактационна (235, 61 l). 
   
2. Ivanova, T., N. Pachinovski, E. Raicheva, D. Abadjieva, 2011. Mineral content 
of milk from dairy sheep breed. Macedonian J. Anim. Sci., Vol. 1, 1: 67–71.   
 
The aim of the present study was to determine the mineral content of milk from three 
dairy populations of sheep: Synthetic population Bulgarian milk, the East-Friesian 
and Awassi breeds. It was investigated 97 ewes of Synthetic population Bulgarian 
milk  in IAS (Institute of Animal Science) - Kostinbrod, Bulgaria, 92 ewes from the 
East-Friesian breed and 67 ewes from the Awassi breed in IAS (Institute of Animal 
Science)– Skopje, Macedonia. The milk samples were taken and analysed on every 
20-th day, during a period of 100 days (the Spring inc. both raising indoors and in 
pasture for Synthetic population Bulgarian milk and Awassi, but East-Friesian breed 
was raising only indoors). The contents of major elements calcium (Ca) and 



phosphorus (Р) were determined in IAS – Kostinbrod by the colorimetric method with 
the mixed fuel gauge for calcium and on the base on the reaction to РО 4(-3) by 
(NH4)2MoO4 for phosphorus. The trace elements content - lead (Pb), cadmium (Cd), 
arsenic (As), copper (Cu), iron (Fe) and manganese (Mn) was determined by Atom 
Absorbing System in Central laboratory of veterinary – sanitary investigation and 
ecology, Sofia, Bulgaria. The ratio on calcium and phosphorus was accounted. The 
data was calculated by variation statistic methods by computer programme Excel, 
2003. It was established the contents of calcium and phosphorus in the milk of sheep 
of Synthetic population Bulgarian milk (150 mg/100 g, и 125,78 mg/100 g), East-
Friesian  (155,8 mg/100 g и 150,29 mg/100 g) and  Awassi  (139,4 mg/100 g и 
163,95 mg/100 g ). The ratio Ca:P was in the optimum borders for the milk sheep of 
Synthetic population Bulgarian milk and East-Friesian breed (1,19 and 1,05) and it 
was lower for  Awassi breed (0,85). The established content of trace elements in the 
milk from studied breeds is lower from the permissible for raw sheep milk. The 
obtained results for mineral content of sheep milk from three breeds, breeding in the 
different areas of the Balkan, characterised it as an appropriate raw material for the 
production of dairy products that are healthful for the human milk products.   
 
3. Ivanova, T., N. Metodiev and E. Raicheva, 2013. Effect of the Genealogic 
Line on Milk Production and Prolificacy of the Ewes from Synthetic Population 
Bulgarian Milk, Bulg.  J. Agric. Sci., 19: 158-162. 
 
The aim of the present study was to establish the effect of genealogic line on milk 
production and fecundity of ewes. In the study were included ewes from Synthetic 
population Bulgarian milk (SPBM) at first (n=176), second (n=156) and third (n=115) 
lactation, raised in Experimental base of Institute of Animal Science –Kostinbrod 
during years 2006-2011. The study was conducted with three lines: № 604 (ram 
founder from IAS-Kostinbrod), №93 (ram founder from Experimental station –Vidin) 
and №3156 (ram founder from Agricultural institute – Shumen). The dairy milk 
production for 120 days milking period was evaluated by AC method of ICAR. It was 
calculated the mean maximal milk production for the standard 120 days periods. 
Fecundity was defined in percentage as the ratio of number of all born lambs 
(included all born lambs – live born, dead born and aborted) to lambed ewes. The 
data were calculated by the methods of variation statistics with statistical program 
EXCEL 2003. The effect of line on milk production and fecundity was established by 
one-way ANOVA. It was not established the effect of line on standard 120 days milk 
production and there was a lack clearly marked linear differentiation between lines on 
the trait milk production. It was established significant influence of the effect of line on 
the fecundity of ewes at second and third lactation (F=4,165* and F=3,823*). A line 
№3156 was distinguished with higher fecundity at second and third lactation (149% 
and 170%). 
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I. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ РЕФЕРИРАНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ  

 

1. Неделчев, Д., Е. Райчева, Т. Иванова, Д. Дочевски, 2003. Проблеми на 
овцевъдството при съвременни пазарни условия. Животновъдни науки, 
3-4: 22-25.  
 

Целта на разработката беше да се определи оптималния брой овце от млечно 
направление за рентабилно производство на овцевъдна продукция. 
Разработени са теоретични модели за производство на овцевъдна продукция, 
включващи като променливи величини броя и средната продуктивност на 
овцете майки и изкупните цени. Изчислени са общата продукция, материалните 
разходи, общият доход, фонд работна заплата, производствените разходи, 
чистия доход и нормата на рентабилност. Икономическите резултати от 
разработените модели показват, че при еднаква големина на стадата и 
продуктивност на овцете, по-високата норма на рентабилност се определя от 
по-високите изкупни цени. В стада с по-малък брой животни нормата на 
рентабилност се увеличава от 1,5% до 44% за овцете с по-ниска продуктивност 
и от 5% до 51% за овцете с по-висока продуктивност. Това дава основание да 
се препоръча създаване на нова организация на пазара с въвеждането на 
минимални изкупни цени на овцевъдна продукция за защита интересите на 
овцевъдите и стимулиране на производството. Най-висок ръст на нормата на 
рентабилност се наблюдава при стада със 150 бр. овце. Този брой може да се 
препоръча като оптимален при отглеждането на овце със средна продуктивност 
90 l - 120 l дойна млечност и плодовитост – 115% -130%. Разработените 
примерни модели се използват във фермерската практика при оптимизиране 
броя на животните за рентабилно производство на овцевъдна продукция.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

2. Райчева Е., Т. Иванова, 2005. Сравнително проучване върху 
индивидуалния лабораторен добив на сирене, състава и свойствата на 
млякото за контролния ден при млечни овце. Екология и бъдеще, Научно 
списание за селскосотпанска и горска наука, 2-3: 29-32. 

 
Целта на изследването беше сравнително проучване на индивидуалния 
лабораторен добив на сирене, състава, свойствата на млякото за контролния 
ден и зависимостите между тях при млечни овце. Проучването е проведено с 
20 бр. овце на трета лактация от новосъздаваната Българска млечна порода и 



Черноглово плевенска от стадото на ИЖН – Костинброд. В деня на контролата 
бяха взети индивидуални проби мляко, които са анализирани за сухо вещество, 
%, сух безмаслен остатък, %, мазнини, %, протеин, %, титруема киселинност, 
°Т, и активна киселинност, рН, с Combi Foss 5000 (Type 76300, Foss Electric, 
Denmark). Дневният добив намазнини, протеин, сухо вещество и емпиричният 
добив на сирене (индивидуалeн лабораторен добив на сирене за деня) беше 
изчислен. За определяне на индивидуалния лабораторен добив на сирене 
беше използвана модифицираната методика, описана от Raicheva et al. (2005).  
Данните бяха анализирани чрез стандартните вариационни статистически 
методи. Достоверността на разликите между средните на изследваните 
признаци беше установена чрез t – критерия на Стюдент. Използван беше 
корелационен анализ за определяне на стойностите на корелационните 
коефициенти. Съществуват достоверни разлики между млякото за деня на 
контролата, дневния добив на мазнини, протеин, сухо вещество и сирене 
(P<0,05; P<0,01) при изследваните породи. Наблюдава се тенденция за по-
висока стойност на емпиричния добив на сирене от овцете от Черноглава 
плевенска порода (2,60 g) в сравнение с новосъздаваната Бългаска млечна 
порода (2,39 g), при недостоверни разлики в състава на млякото. Получени са 
положителни от значителни до високи достоверни корелационни коефициенти 
между дневния добив на сирене  и процентното съдържание на сухо вещество, 
мазнини и протеин, и дневния добив на мазнини, протеин и сухо вещество 
(r=0,72**, 0,63*, 0,64*, 0,91***, 0,87***, 0,93***) при Българската млечна порода. 
При Черноглавата плевенска порода - корелационните коефициенти между 
дневния добив на сирене и добива на мазнини, протеин и сухо вещество са 
положителни високо достоверни (r=0,78***, 088***, 0,87***), а корелационния 
коефициент с процентното съдържани на сухо вещество е отрицателен 
значителен и достоверен (r=-0,55*). 
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  

 
3. Райчева, Е., Т. Иванова, 2005. Ефект на сезона на агнене, типа на 

раждане и пола върху живото тегло и прираста на агнетата от породата 
Ил Дьо Франс. Животновъдни науки, 5: 222-226.  

 
Целта на изследването беше да се установи ефектът на сезона на агнене 
(пролет и зима) и типа на раждане върху варирането на живото тегло и 
прираста на агнета от породата Ил дьо Франс. Проучването беше проведено 
със 107 бр. агнета родени като единаци (50) и близнаци (57). Агнетата са 
родени през пролетта на 2004 г. и зимата на 2005 г. Бяха измерени живите 
тегла при раждане, на 10 дни, на 30 дни и 70 дни. Беше изчислен средно 
дневния прираст между 10-30 ден и между 30-70 ден. Ефектът на изследваните 
фактори върху живото тегло и прираста на агнетата бе определен чрез 
еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на влиянието на 
факторите и на разликите между средните на изследваните признаци беше 
установена съответно чрез F – критерия на Фишер и t – критерия на Стюдент. 
При проучването беше установен достоверен ефект на типа на раждане върху 
живото тегло при раждане на агнетата от двата пола и при двете агнения 
(P<0,05, P<0,01, P<0,001). Живото тегло при раждане варира от 4,03 kg до 5, 42 



kg. Сезонът на агнене достоверно определя живото тегло при раждане на 
женските агнета (P<0,01). Типът на раждане оказва достоверен ефект върху 
живото тегло на 10 и 30 ден при агнетата от двата пола и при двете агнения 
(P<0,05, P<0,01, P<0,001). Живото тегло на 10 и на 30 ден варира съответно 
между 6,39 kg и 8,61 kg и 10,64 kg и 14,95 kg. Достоверен е ефектът на типа на 
раждане и сезона (P<0,05, P<0,01, P<0,001) върху живо тегло на 70 ден. Живото 
тегло на 70 ден варира между 19,17 kg и 27,32 kg. Установен е достоверен 
ефект на типа на раждане (P<0,05, P<0,01, P<0,001) върху прираста между 10 и 
30 ден, който варира между 179 g и 326 g. Достоверен е ефектът на сезона на 
агнене (P<0,05, P<0,001) върху прираста между 30-70 ден и при двата пола, 
който варира между 209 g и 340 g. Установените фенотипни параметри на 
живото тегло намират приложение при реализирането на селекционната 
програма на Развъдната асоциация на овцете от породата Ил дьо Франс в 
България.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

4. Иванова, Т., Е. Райчева, 2007. Изследване върху връзката между 
млякото в деня на контролата и прираста на агнетата в началото на 
бозайния период. Селскостопанска наука, 3: 27-30.  

 
Целта беше да се проучи връзката между млякото за контролния ден и 
прирастта на агнетата в началото на бозайния период. Беше проведен 
експеримент с овце на трета лактация и техните агнета от Синтетична 
популация българска млечна (31 бр.) и Черноглава плевенска (34 бр.). Овцете 
бяха отглеждани при едни и същи условия в ИЖН – Костинброд. Беше 
контролирано млякото за контролния ден през първия месец на бозайния 
период. Съставът на млякото беше определен с анализатор за мляко “Ekomilk”. 
Беше изчислен дневният добив на протеин и мазнини. Бяха регистрирани типа 
на раждане, живото тегло при раждане и на 30-дневна възраст на агнетата. 
Беше изчислен среднодневният прираст от раждане до тридесет дневна 
възраст. Ефектът на породата върху млякото, живото тегло и прираста на 
агнетата родени като единаци и близнаци бе определен чрез еднофакторен 
дисперсионен анализ. Достоверността на разликите между средните на 
изследваните признаци беше установена чрез t – критерия на Стюдент. 
Млякото за контролния ден и млякото за бозайния период бяха достоверно по-
високи при овцете от ЧП порода родили единаци (1,22 l и 36,5 l) в сравнение с 
тези от СПБМ (1,06 l и 31,8 l) (P<0,05). Млякото за контролния ден през 
бозайния период при овцете от СПБМ родили близнаци е достоверно по-високо 
от родилите единаци (1,48 l и 1,06 l) (P<0,01). Няма достоверни разлики между 
живото тегло на агнетата единаци (13,02 kg и 13,87 kg) и близнаци (9,81 kg и 
10,10 kg) съответно за СПБМ и ЧП порода. Установени бяха положителни, от 
значителни до високи, достоверни корелационни коефициенти между млякото 
за контролния ден и среднодневният прираст от раждането до 30 ден (r=0.51** 
и r=0.73***).  



Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

5. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Сравнително проучване върху 
морфологията на вимето при овце от Синтетична популация българска 
млечна и Черноглава плевенска порода. Животновъдни науки, 3: 159-
163.  

 
Целта беше проучване на основните морфологични измерения на вимето и 
връзката им с млечността в деня на контролата на овце от Синтетичната 
популация българска млечна и Черноглава плевенска. Изследваните животни 
бяха на втора лактация, отглеждани в ИЖН – Костинброд. Млякото за 
контролния ден и типа на вимето бяха определени на първа дойна контрола 
съгласно Инструкцията за контрол на продуктивността на овцете (2003) въз 
основа на 234 записа. Бяха измерени дължина, ширина и дълбочина на вимето, 
хоризонтален обхват, дължина и дебелина на цицките. Ефектът на породата 
беше определени чрез еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на 
разликите между средните на изследваните признаци беше установена чрез t – 
критерия на Стюдент. Използван беше корелационен анализ за определяне на 
стойностите на корелационните коефициенти. Беше установено, че според типа 
на вимето 70% от овцете от СПБМ и 84,5% от ЧП са подходящи за машинно 
доене. Млякото за деня на контролата при овцете от СПБМ (0,862 l) достоверно 
превишава това на овцете от ЧП (0,583 l) (P<0,01). Обхватът на вимето е с 
достоверно по-висока стойност при овцете от СПБМ (41,65 cm) в сравнение с 
ЧП (38,81cm) (P<0,05). По дължина и дебелина цицките на ЧП овце достоверно 
превишават тези на СПБМ (P<0,01,P<0,001) като и при двете породи 
измеренията на цицките отговарят на изискванията за машинно доене. 
Установени са от значителни до високи по стойност, положителни и достоверни 
(P<0,05, P<0,001) фенотипни корелационни коефициенти между ширината, 
дълбочината и хоризонталния обхват на вимето и количеството мляко в деня 
на контролата (r=0,74***, r=0,51*, r=0,76***).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

6. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Тегловно развитие на агнета от 
Черноглава плевенска порода през бозайния период. Селскостопанска 
наука, 1: 11-16.  

 
Целта на изследване беше да се определи тегловното развитие на агнета от 
Черноглава плевенска порода през бозайния период. Изследването беше 
проведено в ИЖН – Костинброд с мъжки (28 бр.) и женски (21 бр.) агнета 
родени като единаци (31 бр.) и близнаци (18 бр.). Живото тегло на мъжките и 
женските агнета беше претеглено при раждане, на 30 ден и при отбиване (60 
ден) и беше изчислен среднодневния прираст. Получената информация беше 
обработена чрез стандартна статистическа процедура. Установени са средните 
стойности на живото тегло при раждане, на 30 ден и при отбиване на мъжките 



(5,22 kg, 12,48 kg и 23,55 kg) и женски (4,79 kg, 12,27 kg и 20,87 kg) агнета от 
Черноглавата плевенска порода. Среднодневният прираст за бозайния период 
на мъжките и женските агнета единаци (0,321 kg и 0,293 kg) достоверно 
превишава този на близнаците (0, 272 kg и 0,235 kg) (Р<0,05). Установена е 
достоверна разлика между средните стойности на прираста за бозайния период 
между двата пола, като мъжките превишават по прираст женските (0,305 kg и 
0,268 kg) (Р<0, 05).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
  

7. Иванова, Т., Е. Райчева, 2010. Проучване върху измеренията на 
екстериора и вимето при овце от Синтетична популация българска 
млечна. Животновъдни науки, 5: 3-9.  

 
Целта на изследването беше да се проучат измеренията на екстериора и 
вимето при овце от Синтетична популация българска млечна на 18 месечна 
възраст. Изследването беше проведено с овце на първа лактация заплодени 
като шилета (на 11 месечна възраст) и е част от по-голямо проучване върху 
възможността за ранно заплождане и реализиране на продуктивност. Включени 
бяха 10 броя животни със завършена 120 дневна дойна лактация, отглеждани в 
ИЖН – Костинброд. Млечността за 120 дневен стандартен доен период (юли - 
октомври) беше определена по АС метода съгласно Инструкцията за контрол 
на продуктивните качества (2003). Живото тегло беше измерено преди 
заплождане на животните и на 18 месечна възраст. Екстериорните измерения 
включват: височина при холката, дълбочина на гърдите, ширина на гърдите, 
обхват на гърдите, височина при кръстеца, ширина при задхълбочните 
възвишения, ширина при седалищните възвишения, коса дължина на тялото, 
дължина на главата, ширина на главата и обхват на свирка. Бяха определени 
морфологичните параметри на вимето (дължина, ширина, дълбочина, 
хоризонтален обхват) и цицките (дължина, дебелина). Данните бяха 
обработени чрез стандартна статистическа процедура. Бяха изчислени 
фенотипните корелационни коефициенти между екстериорните измерения и 
живото тeгло и между измеренията на вимето и млечността чрез стандартен 
корелационен анализ. За стандартен 120 дневен период дойната млечност на 
опитните овце, заплодени на 11 месечна възраст, е 90,75 l при изискване 95 l на 
овце заплодени на 18 месечна възраст. Установени бяха от значителни до 
високи по стойност, достоверни корелационни коефициенти на живото тегло с 
височината при холката (r=0,66*), обхвата на гърдите (r=0,64*), дълбочината на 
гърдите (r=0,73*), височина при кръстеца (r=0,71*), ширина при седалищните 
възвишения (r=0,75*) и дължина на главата (r=0,76**). Получени бяха високи по 
стойност с различна степен на достоверност корелационни коефициенти на 
дължината, ширината и хоризонталния обхват на вимето с млечността за 120 
дневен доен период (r=0,76** r=0,93*** и r=0,80**).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 



8. Райчева, Е., Т. Иванова, 2010. Живо тегло и прираст при овце от 
породата Ил дьо Франс в зависимост от някои фактори. Животновъдни 
науки, 5: 10-15.  

 
Целта беше проучване, анализ и оценка на живото тегло и прирастта при овце 
от породата Ил дьо Франс в зависимост от някои фактори. Изследването беше 
проведено с 176 овце майки на възраст от 1,5 до 6 години, 41 женски и 41 
мъжки агнета с различен тип на раждане (единаци, близнаци и тризнаци) от 
породата Ил дьо Франс отглеждани в стадото на ИЖН – Костинброд. Бяха 
измерени живите тегла на дзвиските и овцете майки на (2, 3, 4, 5 и 6 годишна 
възраст) преди заплождането им съгласно Инструкцията за контрол на 
продуктивните качества (2003). Беше регистриран типът на раждане и живото 
тегло на агнетата при раждане, на 10, 30 и 70 дни, с отклонение ± 2 дни. Беше 
изчислен среднодневния прираст между 10-30 ден и между 30-70 ден. 
Възрастта на измерване на живите тегла и определяне на прираста е 
съобразена с изискванията за селекция на специализираните месодайни 
породи. Ефектите на изследваните фактори (възраст на майката и тип на 
раждане на агнетата) върху живото тегло и прираста са установени чрез 
еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на влиянието на 
факторите и на разликите между средните на изследваните признаци беше 
установена съответно чрез F- критерия на Фишер и чрез t – критерия на 
Стюдент. Установен е високо достоверен ефект на възрастта на овцете майки 
върху варирането на живото им тегло (F=31,71***; P<0,001). Определени са 
средните стойности на живите тегла на овцете на различна възраст като 
достоверно най-ниско живо тегло имат дзвиските (61,3 kg; P<0,001), а най-
високо – овцете майки на пет (80 kg) и шест (81,17 kg) годишна възраст. 
Получените стойности на F- критерия показват, че типът на раждане 
достоверно определя варирането на живото тегло при раждане, на 10, 30 и 70 
дневна възраст и прираста 30-70 ден на женските и мъжки агнета (P<0,001, 
P<0,01, P<0,05). Мъжките и женските агнета единаци на всички изследвани 
възрасти (раждане, 10, 30 и 70 дни) достоверно превъзхождат близнаците и 
тризнаците по живо тегло и прираст 30-70 ден (P<0,001, P<0,01, P<0,05). 
Установени са достоверни разлики в живото тегло на мъжките близнаци и 
тризнаци на 10, 30, и 70 дневна възраст (P<0,001, P<0,01, P<0,05).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

9. Събков, Х., Е. Райчева, Т. Иванова, К. Иванов, 2011. Сравнително 
изследване на някои екстериорни параметри на овце от Синтетична 
популация българска млечна и Черноглава плевенска. Животновъдни 
науки, 1:8-13.  

 
Целта на сравнителното изследването беше определяне на някои екстериорни 
параметри на овце от СПБМ и ЧП и проверка на статистическата хипотеза за 
принадлежност на тези породи към една и съща генерална съвкупност по 



отношение на изследваните признаци. Изследването беше извършено в ИММ – 
гр. София, ИЖН – Костинброд и ИФК – Плевен. Бяха направени 270 
екстериорни измерения по общовъзприети методики (150 за СПБМ и 120 за ЧП) 
- обща височина; височина на предната част; дължина на врата; дължина на 
тялото; височина при холката; височина на задната част; ширина на главата; 
ширина на врата; ширина на тялото и обща дължина с отношение към типа и 
параметрите на технологичните конструкции на доилните инсталации за 
групово доене. Получените данни са обработени по вариационно-
статистическия и графичния методи. Статистическата обработка се свежда до 
определяне точковите оценки на числовите характеристики на измерваните 
екстериорни параметри. При обработката на резултатите по графичния метод 
за базова е избрана СПБМ. За обработката на експерименталните данни е 
използван програмния продукт Statgraphics Centurion XV. Получени са оценките 
на числовите характеристики на някои екстериорни параметри за най-широко 
разпространените у нас млечни породи овце - ЧП и СПБМ. Построеният 
екстериорен профил на изследваните стада показва разсейване на 
екстериорните параметри на сравняваната порода ЧП спрямо съответните 
стойности за базовата СПБМ в интервала от – 21,40 % до + 35,26 %. 
Проверката на хипотезата за принадлежност на извадките на двете стада към 
една и съща генерална съвкупност показва, че в статистически смисъл между 
сравняваните стада има разлика и те не могат да се разглеждат като една 
генерална съвкупност по отношение на изследваните екстериорни параметри с 
изключение на параметрите „Ширина на тялото” и „Височина на предната част”. 
При формиране на базата-данни от информация, необходима за обосноваване 
на типа и параметрите на технологичните конструкции на доилните инсталации 
за групово доене на овце може да се използват резултати за параметрите 
„Ширина на тялото” и „Височина на предната част” на коя да е от двете породи. 
По отношение на останалите екстериорни параметри би следвало да се 
отчитат резултатите от извадките и за двете породи.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 
II. ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ  
 

10. Raicheva, Е., D. Nedelchev, T. Ivanova, 2004. Variation of Composition and 
Properties of the Milk for Control Day. Bulgarian Journal of Agricultural 
Science, 10: 371-376.  

 
Целта на изследването бе да се определят корелационните зависимости между 
млякото за контролния ден и състава му при млечни овце. Беше проведено 
проучване с 50 броя овце на втора лактация от Черноглава плевенска и 
новосъздаваната Българска млечна порода. В деня на контролата бяха взети 
индивидуални проби мляко от овцете според изискванията на Инструкцията за 
контрол на продуктивните качества (2003). Съставът на млякото беше 
определен с Combi Foss 5000, Denmark. Беше изчислен дневният добив на 



мазнини, протеин и лактоза. Корелационните коефициенти между млякото за 
контролния ден, сухото вещество, съдържанието на сух безмаслен остатък, 
протеин, мазнини и лактоза и дневният им добив бяха установени чрез 
корелационен анализ. При овцете от новосъздаваната Българска млечна 
порода са получени достоверни от значителни до високи по стойност 
положителни и отрицателни корелационни коефициенти между млякото за 
контролния ден и съдържанието на протеин и лактоза (r = - 0,63*** и r = 0,56***), 
и между млякото за контролния ден и дневния добив на мазнина и протеин 
(r=0,55*** и r=0,90***). Получени са достоверни от умерени до високи по 
стойност положителни и отрицателни корелационни коефициенти между сухото 
вещество, % и съдържанието на сух безмаслен остатък, мазнината, протеина и 
лактозата (r=0,56***, r=0,90***, r=0,68*** и r= -0,37*). Корелационният 
коефициент между сухия безмаслен остатък и съдържанието на протеин е 
достоверен, положителен и висок по стойност (r=0,79*** ). При овцете от ЧП са 
получени достоверни, положителни и високи по стойност корелационни 
коефициенти между млякото за контролния ден и дневния добив на мазнина, 
протеин и лактоза (r=0,93***, r=0,96*** и r=0,96***). Корелационните 
коефициенти между съдържанието на сухо вещество и сух безмаслен остатък, 
мазнини, протеин и лактоза (r=0,62*** , r=0,91***, r=0,65*** и r= - 0,30*) са 
достоверни, положителни и отрицателни, от умерени до високи по стойност. 
Корелационният коефициент между сухия безмаслен остатък и съдържанието 
на протеин е достоверен, положителен и висок по стойност (r=0,87*** ).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

11. Raicheva, E., T. Ivanova, I. Taskova, 2005. An Estimation of Individual 
Laboratory Yield of Sheep Cheese. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 
11: 99-104.  

 
Целта беше да се определи лабораторния добив на сирене от индивидуални 
млечни проби от овце, чрез модифициран от нас метод за условията на нашата 
страна, на базата на метода на Othmane et al. (2002). При модифицирането на 
метода бяха взети под внимание типа и големината на центрофужните 
епруветки, количеството на млечните проби и сирищната мая, времетраенето и 
температурата на сушене. Финалното комбиниране на тези параметри беше 
определено така, че да се получи оптимална точност и повторяемост. 
Млечните проби (20 проби по10 ml) взети в деня на контролата бяха 
еквилибрирани при 33

o
C и след това бе добавена сирищната мая. 

Коагулираното мляко беше центрофугирано с центрофуга за 15 min/2500 rpm за 
да се отдели прясното сирене от суроватката. Сиренината беше изсушена на 
въздух за 60 min и индивидуалният лабораторен добив на сирене беше 
определен тегловно. Бяха направени две паралелни изследвания (I,II) от всяка 
млечна проба. Пробите мляко бяха анализирани и за сухо вещество, сух 
безмаслен остатък, мазнини, протеин с Combi Foss 5000 – Denmark. Данните 
бяха обработени чрез стандартни статистически процедури. Бяха установени 



линейно-регресионните зависимости и корелационните коефициенти между 
ИЛДС и състава на млякото и коефициентът на повторяемост между 
паралелния добив на сирене. При изпитването на разработения от нас 
модифициран метод за определяне на ИЛДС бяха установени положителни, 
високи и достоверни стойности на коефициентите на корелация и повторяемост 
между двете паралелни проби за определяне на индивидуалния лабораторен 
добив на сирена (r=0.78 ***, r

r
=0.79***). Индивидуалният лабораторен добив на 

сирене (2,497g) е получен от млякото на овце със съдържание на сухо 
вещество, мазнини и протеин, съотношението протеин:мазнини, активна 
киселинност и титруема киселинност респективно 18,20 %, 5,70%, 6,76 %, 1,22, 
6,49 и 19,94. Корелационните коефициенти между ИЛДС и съдържанието на 
сухо вещество и мазнини са положителни, значителни и достоверни (r=0.60**, 
0.61***). Не е установен достоверен корелационен коефициент между ИЛДС и 
млякото за контролния ден.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

12. Райчева, Е., Д. Неделчев, Т. Иванова, Л. Козелов, Е. Кистанова, Г. 
Димов, Д. Качева, E. Kipriotis, K. Kousenidis, T. Papadopoulos, 2006. 
Проучване развитието на F1 кръстоски на български породи овце с 
гръцката млечна порода Хиос. I. Млечност на първа бозайна контрола на 
овце от каракачанска и западно старопланинска породи и интензитет на 
растеж на чистопородните агнета и F1 кръстоски с Хиос. Journal of 
mountain agriculture on the Balkans, 1: 43-53.  

 
Целта беше проучване върху млечността на първа бозайна контрола на овце от 
Каракачанската и Западностаропланинската породи и интензитета на растеж на 
чистопородни агнета и F кръстоски на породата Хиос. Беше проведен 
експеримент за получаване на F кръстоски на гръцката млечна порода Хиос. 
Овце майки от Каракачанската и Западностарапланинската породи бяха 
разделени на контролни и опитни групи. След синхронизация на еструса овцете 
от контролните групи бяха осеменени изкуствено със сперма от кочове на 
съответната порода, а от опитните - със сперма на кочове от породата Хиос. 
Контролирана е млечността на първа бозайна контрола на овцете от 
Каракачанска и Западностаропланинската породи. Съставът на млякото беше 
определен с анализатор за мляко «Екомилк». Беше изчислен дневния добив на 
протеин и мазнини. Регистрирано беше живото тегло на агнетата при раждане и 
на 30 ден и изчислен среднодневният прираст. Получената информация беше 
обработена чрез стандартна статистическа процедура. Ефектът на 
кръстосването върху живото тегло и прираста на агнетата беше анализиран 
чрез еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на разликите между 
средните на изследваните признаци беше установена чрез t – критерия на 
Стюдент. Млякото за контролния ден на бозайната контрола на Каракачанските 
и Западностаропланински овце беше съответно 0,432 I и 0,534 I. И при двете 
породи дневният добив на белтък (КК -24,07 g/d; ЗСП - 28,82 g/d) е достоверно 



(Р < 0,05, Р < 0,01) по-висок от дневния добив на мазнините (КК - 15,38 g/d; ЗСП 
- 19,54 g/d). През изследвания период не се наблюдават достоверни разлики в 
живото тегло и прираста на чистопородните и агнетата F кръстоски.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на международен проект 
финансиран от МОН.  
 

13. Ivanova, T., E. Raicheva, N. Metodiev, 2006. Score Estimation of Gain of 
Male Lambs from Ile De France Breed in Bulgarien. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 12: 607-611.  

 
Целта на изслеването беше да се разработи метод за бална оценка на 
прираста на мъжки агнета от породата Ил дьо Франс с различен тип на 
раждане. Проучването беше проведено с 48 бр. мъжки агнета (22 единаци и 26 
близнаци) от племенното стадо на ИЖН – Костинброд, родени 2004 и 2005. Въз 
основа на живите тегла на 10, 30 и 70 дневна възраст бяха изчислени 
среднодневния прираст между 10-30 и 30-70 ден на агнетата. Беше изчислен 
среднодневният прираст на всяка група (единаци и близнаци) за двата периода 
(10-30 и 30-70 дни) и двете години (2004 и 2005). Средният прираст послужи 
като база за определяне на нулевия (0) бал. Агнетата са класирани въз основа 
на индивидуалния прираст и тези с прираст по-висок от средния получават 
оценка в положителната част на скалата, а тези с по-нисък – в отрицателната 
част. Възрастта за определяне на средно дневния прираст (10-30 дни и 30-70 
дни), броят на баловете и класовия интервал между тях са съобразени с 
изискванията за провеждане на селекцията на овце от породата Ил Дьо Франс 
във Франция. Данните бяха обработени чрез стандартна статистическа 
процедура. Достоверността на разликите между средните на изследваните 
признаци беше установена чрез t – критерия на Стюдент. Беше получен 
достоверно по-висок среднодневен прираст между 10-30 (0,277 g) и 30-70 ден 
(0,301 g) на родените като близнаци през 2004 в сравнение с родените 
близнаци през 2005 (0,218 g и 0,228 g) (P<0,05). Беше установен по-висок 
относителен дял на агнетата близнаци с бална оценка в отрицателната част на 
скалата. Среднодневният прираст на единаците родени 2004 за двата 
възрастови периода е 0,299 g и 0,328 g, а за родените 2005 - 0,326 g и 0,298 g. 
Беше установен по-висок относителен дял на агнетата единаци с бална оценка 
в положителната част на скалата.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  
 

14. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, 2009. Test Day Milk, Composition and 
Udder Morphology at West Balkan Mountain Sheep and their F1 Crosses with 
Chios Breed. Bulgarian Journal of Agricultural Science,15:93-99.  

 
Целта на изследването беше да се сравни млякото за деня на контролата, 
неговия състав и морфологията на вимето при овце от 
Западностаропланинската порода и техните F

1 
кръстоски с Хиос. През 2005 г. 



беше проведен експеримент в ЕБ на ИЖН – Костинброд за получаване на F
1 

кръстоски на Хиос на основата на Западностаропланински майки. 
Изследването беше проведено с 16 овце от кръстоските на Хиос вимето беше с 
достоверно по-високи стойности на дължина, ширина и дълбочина (12,2 cm, 
13,75 cm, 16,31 cm) в сравнение със Западностаропланинските овце (10,03 cm, 
10,3 cm и 12,8 cm) (P<0,01, P<0,001). Западностаропланинската порода 
(контролна група) и 9 овце F

1 
кръстоски на Хиос (експериментална група) на 

първа дойна контрола на първа лактация. Бяха изследвани: млякото за 
контролния ден и неговия състав, индивидуалния добив на сирене и 
морфологичните измерения на вимето. Ефектът на кръстосването беше 
определен чрез еднофакторен дисперсионен анализ. Достоверността на 
влиянието на кръстосването и на разликите между средните на изследваните 
признаци беше установена чрез F - критерия на Фишер и чрез t – критерия на 
Стюдент. Кръстосването оказва достоверно влияние върху варирането на 
сухото вещество, сухия безмаслен остатък и мазнините в млякото (F = 9,166**, 
11,16**, 4,36*) и върху дължината, ширината и дълбочината на вимето (F = 
7,11*, 35,14***, 15,34***). Беше установена тенденция за по-висока стойност на 
млякото за контролния ден при F

1 
кръстоските на Хиос с 25% в сравнение със 

Западностаропланинските овце. Съдържанието на сухо вещество (16,38%), на 
сух безмаслен остатък (11,61%), на мазнини (4,77%) беше достоверно по-
високо при F

1 
кръстоските на Хиос (P<0,05, P<0,01) в сравнение със 

Западностаропланинските овце (14,89%, 10,93%, 3,93%). Дневният добив на 
мазнини (25,12 g) и сухо вещество (85,62 g) бяха достоверно по-високи при 
овцете от експерименталната група (15,62 g; 61,13 g) (P<0,05). Наблюдаваше се 
тенденция за по-висока стойност на индивидуалния добив на сирене при F

1 
кръстоските на Хиос (2,139 g) в сравнение със Западностаропланинските овце 
(1,971 g). При F

1 
кръстоските на Хиос вимето беше с достоверно по-високи 

стойности на дължина, ширина и дълбочина (12,2 cm, 13,75 cm, 16,31 cm) в 
сравнение със Западностаропланинските овце (10,03 cm, 10,3 cm и 12,8 cm) 
(P<0,01, P<0,001).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на международен проект 
финансиран от МОН.  
 

15. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Проучване върху вълнодайността на овце 
от Синтетична популация българска млечна. Journal of Mountain 
Agriculture on the Balkans, 2:255-265.  

 
Целта на изследването беше да се проучи вълнодобива и основни свойства на 
вълната при овце от Синтетична популация българска млечна. Проучването 
беше проведено с 91 бр. овце на възраст 18 месеца и 2,5 г. отглеждани в ИЖН 
– Костинброд. По време на бонитировката беше измерена естествената 
дължина на вълната и бяха взети проби вълна от страната на овцете. 
Истинската дължина на вълната беше измерена на 20 бр. влакна с линия. 
Дебелината на вълната беше определена на 100 бр. влакна с Ланиметър МР3, 
Полша. Параметрите на щапелната къдрица – дължина на хорда и височина на 
къдриците са измерени на 20 щапела с Докуматор. При стрижбата на 



животните беше измерено индивидуалното количество вълна. Изчислени бяха 
степен на къдравост, относителна дължина на вълната и критерий на 
къдравост. Получената информация беше обработена чрез стандартна 
статистическа процедура. Количеството непрана вълна на 2,5 г. възраст (3,83 
kg) достоверно превишава този показател на 18 месечна възраст (3,46 kg) 
(P<0,05). Дебелината на влакната, естествената и истинската дължина на 
вълната, дължината на хордата и височина на къдриците са със средни 
стойност съответно 30,41 μm, 13,17 cm и 14, 43 cm, 6,71 mm и 1,15 mm. 
Степента на къдравост е достоверно по-висока на 18 месечна възраст спрямо 
2,5 г. (111,46 и 108,25) (P<0,01).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

16. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Резултати от прилагането на 
хранителната добавка Betafin при млечни овце. Journal of Mountain 
Agriculture on the Balkans, 3:433-442.  

 
Целта беше да се проучи ефективността от прилагането на хранителната 
добавка Betafin при млечни овце. В ИЖН – Костинброд беше проведен 
експеримент с 40 бр. овце от СПБМ разделени в две групи (контролна и опитна) 
изравнени по възраст, лактация, млечност и тип на раждане. 
Продължителността на опита бе 195 дни – 15 дни преди оагване и 180 
лактационни дни (60 дни бозаен и 120 дни доен период). Храненето на овцете 
беше по норми, като опитната група получаваше с концентрираната смеска по 
0,2% дневно от хранителната добавка Betafin. Млякото за деня на контролата и 
млечността за бозаен, 120 дневен стандартен доен и 180 дневен лактационен 
период са определени съгласно АС метода на ICAR. Бяха изчислени разходите 
направени за фураж, приходите от добива на мляко за 120 дневен период и 
разликата между тях. Получената информация бе обработена чрез стандартни 
статистически процедури. Не е установена достоверна разлика, а само 
тенденция за по-висока млечна продуктивност за 180 лактационни дни при 
овцете приемали хранителната добавка Betafin в сравнение с контролната 
група (252,88 l и 235,03 l). Приходите от добива на мляко за стандартния 120 
дневен доен период за опитната група са по-високи (1361€) от контролната 
(1221€). Направените по-високи разходи при опитната група са за сметка на 
включената хранителна добавка. Разликата между приходите от реализираното 
мляко и разходите за фураж е с 22% по-голяма при опитните овце. По-високите 
приходи при опитната група компенсират разходите за Betafin. Изчислено за 
една овца от опитната група се получават 6 €/едно животно повече в сравнение 
с контролната група. Получените резултати за ефекта на използваната 
хранителна добавка при млечни овце са нова информация за 
специализираната литература.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 
 



17. Райчева, Е., Т. Иванова, Г. Димов, 2011. Изпитване на различни методи 
за прогнозиране на млечността за 120 дни при овце. Аграрни науки, 6:41-
45.  

 
Целта на изследването беше да се изпитат няколко метода за съкратена 
контрола при прогнозиране на млечността за 120 дни при овце и да се сравнят 
със стандартния метод. Проучването беше проведено със 165 бр. овце от 
СПБМ на различни лактации в две последователни години отглеждани в ИЖН-
Костинброд. Продължителността на бозайния период беше 65 дни. Млякото за 
контролния ден беше контролирано по официалния АС метод на ICAR. Беше 
изчислена стандартната 120 дневна дойна млечност. Прогнозната млечност 
беше изчислена на основата на две контроли през дойния период – първа и 
трета контроли, втора и четвърта. Ефектът на метода на изчисление върху 
млечността беше установен чрез еднофакторен дисперсионен анализ. 
Достоверността на влиянието на изследвания фактор и достоверността на 
разликите между средните на изследваните групи беше установена съответно 
чрез F- критерия на Фишер и чрез t – критерия на Стюдент. Коефициентите на 
детерминация на регресионните уравнения за прогнозиране на млечността 
бяха изчислени чрез регресионен анализ. Установен беше високо достоверен 
ефект на прогнозната млечност за 120 дни само при формулата:120 (0,27 + 
0,35х ІІ контрола + 0,66х ІV контрола) (F= 60,86***). Получената прогнозна 
млечност (136,45 l) достоверно и значително превишава млечността по 
официалния метод (106,45 l). Прогнозираната млечност въз основа на първа и 
трета (106,78 l), втора и четвърта (105,53 l) контроли не показват разлики с 
млечността по официалния метод (106,45 l). Резултати показват, че в 
племенните стада е препоръчително да се използва официалния метод.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

18. Райчева, Е., Т. Иванова, 2011. Предварително проучване върху някои 
параметри свързани с млечността при рано заплодени овце от 
Синтетична популация българска млечна. Journal of Mountain Agriculture 
on the Balkans, 14: 656-666.  

 
Целта на изследването беше да се проучат някои параметри свързани с 
млечността при рано заплодени овце от Синтетичната популация българска 
млечна. Експериментът беше проведен с 10 броя 18 месечни овце на първа 
лактация, заплодени като шилета и отглеждани в Експерименталната база на 
ИЖН – Костинброд. Беше определена бозайната и 120 дневната дойна 
млечност по АС метода на ICAR съгласно Инструкцията за контрол на 
продуктивните качества (2003). Съставът на млякото беше измерен на 
анализатор за мляко „Екомилк”. Соматичните клетки бяха установени по 
методиката възприетата в лабораторията по млекарство на ИЖН – Костинброд. 
Беше определен индивидуалният лабораторен добив на сирене. 
Морфологичните параметри на вимето бяха определени по възприетата в ИЖН 



– Костинброд методика. Типът на вимето беше установен според Инструкцията 
за контрол на продуктивните качества (2003). Ефектът на типа на вимето върху 
млечността и измеренията на вимето бе определен чрез еднофакторен 
дисперсионен анализ. Достоверността на влиянието на типа на вимето и на 
разликите между средните на изследваните групи беше установена съответно 
чрез F- критерия на Фишер и чрез t – критерия на Стюдент. Средната дойна 
млечност за 120 дневен период на ранно заплодените овце е 85,74 l. 
Установени са три типа на вимето с достоверно най-висока млечност при тип 5 
на вимето с правилно вертикално поставени цицки (110,6 l) (Р<0,05). Ширината 
на вимето при тях е достоверно по-голяма от ширината при тип 3 (Р<0,05). 
Лактационната крива е типична и средната стойност на млякото за контролния 
ден на трета контрола е достоверно по-висока в сравнение с четвърта контрола 
(Р<0,01). Овцете са с нормален здравен статус на вимето като броят на 
соматичните клетки е под 300 000/ml. Полученият индивидуален лабораторен 
добив на сирене е 2,2844 g.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

19. Ivanova, T., E. Raicheva, 2013. Weight Growth of Ile de France Lambs 
According to the Genealogy Line. Bulgarian Journal of Agricultural Science, in 
press 

 
The aim of the study was to compare the weight growth and average daily gain of Ile 
de France lambs of different sex and type of birth according to the genealogy line. 
The study was conducted with 153 Ile de France lambs reared in the Institute of 
Animal Science – Kostinbrod. The lambs were offsprings of three imported rams 
(№№ 3015, 3127 and 3323) founders of the genealogy line in the flock. The weight 
growth of 63 male and 90 female lambs born as single (62) and twins (91) was 
traced. The lambs were divided in three groups according to their origin: I group – of 
ram № 3015, II group – of ram № 3127, III group – of ram № 3323. 612 measurings 
of live weight at birth, at 10 days, at 30 days and at 70 days (± 2 days) were made. 
The average daily gain between 10-30 days and 30-70 days was calculated. The age 
to measure the weights and define the average daily gain considered the selection 
requirements of the specialized meat breeds. The obtained information was 
evaluated by the methods of variation statistics and analysed by the statistical 
package of EXCEL 2003. The significance of the differences between means of the 
studied traits was evaluated by t-criterion of Student. The parameters of the live 
weight and the average daily gain of Ile de France lambs from three genealogical 
lines at different ages, sex and type of birth were established as a result of the 
present study. No essential differences in the live weight and the average daily gains 
of the different ages in the male and female single and twins from the studied 
genealogical line were observed. The average values of the weight at birth, at 10, 30 
and 70 days (4,89 kg, 7,72 kg, 13,19 kg and 24,53 kg) and the average daily gain 
between 10-30 days and 30-70 days (0,270 kg and 0,285 kg) respond to the 



standard of the breed and showed  that appropriate selection was done in  the 
particular conditions of rearing in IAS – Kostinbrod. 
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

 
20. Ivanova, T., E. Raicheva, 2013. Wool Productin and Some Wool Properties at 

Ewes from Synthetic Population Bulgarian Milk. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, in press 

 
The aim of the present study was to determine the wool production and some wool 
properties from ewes from Synthetic population Bulgarian milk. The study was carried 
out with 25 ewes at age of 18 months and 25 ewes at 2,5 years reared in Institute of 
Animal Science – Kostinbrod. The wool samples were taken from the sides of ewes 
for laboratory assessment of the fibre thickness. The thickness of the wool was 
measured for 100 fibres from each nonfat wool sample, in µm, by Lanimetre MP 3, 
PZO, Poland with enlargement 20. During the shearing of sheep, it was measured 
the individual quantity of grease wool with accuracy up to 100 g. Samples were taken 
from different parts of the body in amount of 300 g for determining the yield and 
preparation of the samples for measurement of the wool’s whiteness. On base of the 
information for the individual wool production and yield it was calculated the quantity 
of clean fibre. The whiteness was assessed by photometric methods with Spekol 11 - 
Carl Zeiss Yena on the base of the measurements of red (X), green (Y) and blue (Z) 
components of the reflected light from the wool sample. The degree of whiteness, the 
degree of yellowing and index of yellowing were calculated. The obtained information 
was analyzed by methods of variation statistics, the effect of age was established by 
one-way ANOVA. The significance of the influence of the studied factor was 
established by F-criterion of Fisher. The significance of the differences between 
means of the studied traits was evaluated by t-criterion of Student.  The age of ewes 
had significant influence on the yield, clean fibre, thickness and whiteness of wool 
(P<0,05) (P<0,001). It was established negative, considerable high, significant 
correlation coefficients (r=-0,51** ÷ -0,65***) between the whiteness, degree of 
yellowing and index of yellowing. The ewes with 48 quality of wool had the highest 
percentage (over 50%). 
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 
III. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ  
 

21. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kistanova, N. Metodiev, 2007. Score Estimation 
of Gain of Female Lambs from Ile De France Breed in Bulgarian. Archiva 
Zootechnica, 10: 78-82.  

 
The aim of the study was to made a score estimation of average daily gain of female 
lambs from Ile de France breed in Bulgaria. The study was carried out on 55 female 
lambs with different type of birth (26 singles and 29 twins) from the flock of Institute of 
Animal Science – Kostinbrod, born in both following years – 2004 and 2005. On the 



ground of live weight 10, 30 and 70 daily age were calculated average daily gain 
between 10-30 and 30-70 day of lambs and average of gain, which used for base of 
determination of score 0 and variation from average gain defined positive or negative 
score estimation. The age for determination of average daily gain and class interval 
between the scores was conformable to requirements of selection of Ile de France 
breed. The data was calculated using the computer program EXCEL (2003) by 
standard statistic analysis. It has established significant higher average daily gain 
between 30-70 day to singles and twins born in 2004 (P<0,01, P<0,05). However the 
percentage of singles got score estimation was higher in positive part of chart and the 
percentage of twins got score estimation was the same in both part of chart. The 
score estimation that was worked up is a similar, easy for doing method to class 
according to individual productivity. The information that is received is valid only for 
current year and flock but it can use successfully for selection of lambs and will 
ensure timely and maximal effective selection.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към НЦАН  

 
22. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kipriotis, E. Kistanova, 2007. The Characteristic 

of Control Day Milk and its Properties in Ewes from Different Breeds in 
Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, 5-6, Book 2: 139-144.  

 
The aim was the investigation the milk for control day and its composition in local 
sheep breeds reared in Bulgaria. The experiment was carried out with 19 
Karakachan and 21 West Balkan Mountain ewes from the flock of IAS-Kostinbrod 
and 15 Local Sofia ewes from a private flock from village Klisura. The study is a part 
of Bulgarian-Greece project for research of F

1 
crosses of Chios breed. The 

experimental ewes were mothers of F
1 

Chios’ crosses. The milk for control day was 
recorded on first control during milking period. The content of milk - fats, proteins, 
non fat solid, dry matter and density were estimated by individual milk samples by 
analyzer “Ekomilk”. The data was calculated using the computer program EXCEL 
(2003) by the methods of standard statistic analysis. The average milk for control day 
of ewes from Karakachan, West Balkan Mountain and Local Sofia breeds was 0,344 
l, 0,421 l and 0,633 lrespectively. The content of fat, protein and total solids in milk of 
Karakachan ewes was - 5,91%, 5,19% and 16,42%, of West Balkan Mountain ewes 
– 6,41%, 5,10% and 16,67% and of Sofia local ewes – 6,35%, 5,94% and 17,57% 
respectively.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на международен проект 
финансиран от МОН.  
 

23. Raicheva, E., T. Ivanova, 2009. Testing the Effects of the Nourishment 
Additive Betafin S1 on the Sheep Milk Production. Biotechnology in animal 
husbandry, 5-6, Book 2: 961-970.  

 
The aim of the study was to test and assess the effects of the nourishment additive 
Betafin S1 on the milk production of sheep. The experiment was conducted with 40 
ewes of the Synthetic population Bulgarian milk from the heard of IAS – Kostinbrod, 



Bulgaria. The ewes were divided into two groups (experimental and control) of 20 
ewes each. The animals were of uniform age, lactation, milk production and type of 
birth. The duration of the experiment was 180 days. The experimental group received 
with its concentrated fodder 0,2% per day of the nourishment additive Betafin S1, 
comprising 96% feed grade Betaine anhydrous, produced by Danisco of Finland. The 
milk production was tested every 15 days to the accepted in the country AC method. 
The composition of the milk was determined by a milk analyzer Ecomilk of the 
Bultech Company. The obtained information was processed using the standard 
statistical methodos and one-way analysis by EXCEL,2003. It was established a 
trend for retaining the milk production at the end of the milking period and the trend 
for a higher milk production for the 120-day period in the case of the tested animals 
(133,12 l) compare to the controls (119,51 l). The addition of Betafin S1 did not 
change the milk composition. The higher milk production of the animals, which were 
fed Betafin S1, is reflected on the yield of fats, g/d (81,55 g/d), which was significant 
higher (P<0,05), as compared to those of the animals, which were not fed the product 
(72,55 g/d). On the basis of the obtained results in the present study we could give a 
positive estimation of the effects of the tested product Betafin S1.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

24. Ivanova, T., E. Raicheva, N. Pacinovski, 2011. Yield of Cheese and Milk 
Composition in Sheep from Synthetic Population Bulgarian Milk and East-
Friesian Breed. Biotechnology in animal husbandry, 3, Book 2: 1105-1111.  

 
The aim of the study was to determine individual laboratory yield of cheese and milk 
composition of ewes from Synthetic population Bulgarian milk and East-Friesian 
breed. A study was conducted with two groups of dairy sheep reared in different 
areas of the Balkan. 20 ewes (10 of first lactation and 10 of second lactation) of 
Synthetic population Bulgarian milk (SPBM) in IAS (Institute of Animal Science), 
Kostinbrod, Bulgaria and 20 ewes (10 of first lactation and 10 of second lactation) of 
the East-Friesian breed (EF) in IAS (Institute of Animal Science), Skopje, Macedonia, 
were investigated in order to study the test day milk, composition and individual 
laboratory yield of cheese (ILYC). The test day milk in ewes of SPBM was 
determined according to the Instructions on the Control of the Productive Qualities 
(2003) by AC method of ICAR. The composition of the milk (fat, protein, dry matter, 
and solids non fat content) were determined for a 20 ml sample of milk using a milk 
analyzer “Ecomilk” of the Bultech Company, Bulgaria. The test day milk in the ewes 
of East-Friesian breed was determined according to the A4 method of ICAR. The 
composition of the milk (the contents of fat, protein, dry matter, solids non fat and 
lactose) were determined for a 50 ml milk sample using a milk analyzer “Milkoscan 
FT 6000” of the Foss Electric Company, Denmark. The daily yield of dry matter, fat 
and protein was calculated individually. The individual laboratory yield of cheese for 
the two breeds was determined according to the modified method of Raicheva et al. 
(2005), based on the method on Othmane et al., (2002) in IAS-Kostinbrod. The milk 
samples (10 ml) were equilibrated at 33

0
C and then rennet was added. The 



coagulated milk was centrifuged with centrifuge “Janetzki T 23” for 15 min/2500 rpm 
to separate cottage cheese and whey. The curd was dried in the open air for 60 min 
and ILYC was determined by its weight. The information was evaluated using the 
standatrd statistical methods. The comparison of the means for the individual 
laboratory yield of cheese showed significantly higher values in the ewes of SPBM on 
first lactation (2,4735 g) compared to the EF breed (1,7608 g), (P<0,001). The higher 
amount of cheese probably was connected with the tendency for higher content of 
the fat, protein and dry matter. However on the second lactation the two breeds 
showed the same values: SPBM 1,9370 g and EF breed 1,9282 g. No significant 
differences in the quantity of milk and its composition between the sheep on first and 
second lactation were observed for both breeds. The dry matter, fat, and protein 
percentages were within the normal for sheep milk in the two investigated breeds.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

25. Raicheva, E., T. Ivanova, 2011. The Effect of the Age of Conceived on the 
Productivity Traits at Dairy Ewes in Bulgaria. Biotechnology in animal 
husbandry, 3, Book 2: 1147-1156.  

 
The aim of the research was to study the effect of the age at conceiving on the 
productivity traits of sheep from Synthetic population Bulgarian milk in Bulgaria. The 
experiment was conducted with 20 ewes traditionally conceived at the age of 18 
months and 20 ewes conceived as ewe lambs at the age of 11 months on first 
lactation and their lambs (47) reared in IAS – Kostinbrod, Bulgaria. The 120 days 
milking milk production and that after 120 days until the end of lactation were 
determined by the AC method of ICAR. The days after the standard period until the 
end of lactation were registered. The milk composition was measured by milk 
analyzer Ekomilk, Bultech Company, Bulgaria. The live weighs were measured. The 
fecundity was determined. The data was calculated by the methods of variation 
statistic and analysis of variance ANOVA, using the computer program EXCEL, 
(2003). The significance of the effect of the age of conceiving was estimated by F-
creation of Fisher and the significance of differences was estimated by Student ̉’s t- 
test. With the exception of the fecundity and the standard 120 days milking milk 
production the age at conceiving influences significantly the live weigh before 
conceiving, birth live weight of lambs, the duration of the milking period and the 
milking milk yield (P<0.01; P<0.001). The traditionally conceived ewes had 
significantly higher live weight before conceiving (52,31 kg), of newborn lambs (5,05 
kg), the duration of milking period (187 days) and milking milk yield (130 l) than the 
early conceived (40,53 kg; 4,16 kg; 120 days; 80,24 l) (P<0,01; P<0,001). For the 
fecundity and the standard 120 days milking milk production no significant differences 
were found between the groups (1,08% and 1,25%; 92,27 l and 80,24 l). Significant 
difference in the milk composition of the ewes conceived at 18 month age compared 
to the conceived at the age of 11 months (P<0,05; P<0,001) was found. The obtained 
results provide useful information for the implementation of suitable management 



decisions for early conceiving of the ewes from Synthetic population Bulgarian milk 
for production of lambs and milk at the farm practice.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

26. Ivanova, T., E. Raicheva, 2013. Comparative Study on the Milk Production 
and the Duration of Lactation in Ewes of Synthetic Population Bulgarian Milk, 
Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, Volume 1, 
Part 2, ISSN 1314-8591, Published at: http://www.scientific-publications.net,  
84-91. 

 
The aim of the research was to conduct a comparative study on the milk production, 
the duration of the different lactation periods and the effect of the flock on them in 
ewes of Synthetic population Bulgarian milk. The study was carried out with 51 ewes 
raised in the Experimental base of the Institute of Animal Science – Kostinbrod and 
33 ewes - raised in Vrana LTD from Synthetic population Bulgarian milk in the same 
economic year, fed according to the standards for lactating ewes. The milk for control 
day was controled and calculated according to the Instruction for control of productive 
traits of sheep during the suckling and the milking period. The suckling milk 
production was determined as in the evening before control day the lambs were 
separated from the ewes that were milked. The control milking was done after 12 
hours individually for each ewe and the recieved milk was multiplied by two. The 
individual quantity of milk of each milking control was controlled by the AC method of 
ICAR and measured in volume units (ml). The milk production of each ewe for the 
control day was calculated by multiplying the quantity of the milk obtained in the 
morning of the individual control by the flock coefficient, established for the control 
day as a ratio: morning + evening milk / morning milk. The ewes milk production for 
120 days milking period was calculated as a sum of milk production from the 
individual control periods of each ewe.  The milk production for one control period is 
the product of the milk for the control day and the number of the days in the control 
period. The days of the suckling period, the days of the milking period and total days 
of lactation were registered. The lactation milk production was calculated as a sum of 
the suckling and milking milk production. The data obtained were calculated by the 
methods of variation statistics and analysed by the statistical package of EXCEL 
2003. The effect of flock was established by one-way ANOVA. The significance of the 
influence of the studied factor was established by F-criterion of Fisher. The 
significance of the differences between means of the studied traits was evaluated by 
t-criterion of Student. There is significant effect of the flock on the milk production 
during the suckling and lactation period (P<0,05, P<0,01) in the ewes on first 
lactation, on the suckling and standart 120 days milking milk production  (P<0,05, 
P<0,01) in the ewes on second lactation. The milk production during the different 
periods of lactation was established,  as with exception of the standart 120 days 
milking milk production it was significantly higher in the flock of the Institute of Animal 
Science – Kostinbrod (suckling - 62-70 l, milking -  123-130 l, lactation – 191 l). The 
standard 120 days milking milk production (103-113 l) and average daily milk 
production of ewes on second lactation (0,882 l) were determined and were 
significantly higher in the flock of Vrana LTD. Highly significant values of F-criterion 
for the effect of the flock on the duration of suckling, milking and lactation period in 
the ewes on first and second lactation (P<0,001) were obtained. The values for the 
duration of the different periods of lactation in the flock of the Institute of Animal 

http://www.scientific-publications.net/


Science – Kostinbrod (suckling - 72-77 days, milking -  188-192 days, lactation - 260-
269 days) were significantly higher than the obtained for Vrana (suckling - 57-59 
days, milking -  121-125 days, lactation – 178 days). 
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз  
 

 
  
IV. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ У 
НАС И В ЧУЖБИНА  
 

27. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Оценка на ефекта на някои фактори върху 
млечността. Сборник доклади “80 години аграрна наука в Родопите”, 67-
71.  

 
Цел на проучването е да се направи оценка на ефекта на някои фактори върху 
млечността на овце от стадото в ИЖН – Костинброд. Проведен е експеримент с 
49 броя овце майки от Синтетична популация българска млечна с 
продължителност от 2006 г. до 2008 г. Овцете са на една и съща възраст 
(родени 2004 г) и се отглеждат при еднакви условия. Проследена е млечността 
на опитните овце на първа, втора и трета лактации за стандартен 120 дневен 
доен период. Млякото за контролния ден е контролирано съгласно 
Инструкцията за контрол на продуктивните качества на овцете (2003), като бяха 
направени 196 индивидуални контроли. Получената информация беше 
обработена чрез стандартна статистическа процедура. Ефектът на поредността 
на лактация беше определен чрез еднофакторен дисперсионен анализ. 
Достоверността на влиянието на поредността на лактация и на разликите 
между средните на изследваните признаци беше установена съответно чрез F 
– критерия на Фишер и t – критерия на Стюдент. Поредността на лактация 
високодостоверно определя варирането на млечността за стандартен 120 
дневен доен период (F=14,043***). Дойната млечност за 120 дни на първа 
лактация (68,14 l) е достоверно най-ниска в сравнение с млечността на втора 
(115,51 l) и трета (135,57 l) лактации (Р<0,001). На първа лактация млякото за 
контролния ден е достоверно най-ниско на четвърта дойна контрола (Р<0,05, 
Р<0,01), като разликите между първа, втора и трета контроли са незначителни. 
На втора лактация не се наблюдават достоверни разлики между млякото за 
контролния ден между контролите. На трета лактация млякото за контролния 
ден е достоверно най-ниско на трета дойна контрола (Р<0,05, Р<0,01), като 
разликите между останалите контроли са малки.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

28. Ivanova, T., E. Raicheva, 2013. Study on the Effect of Soypass on the Sheep 
Milk Production, Proceedings - 10-th International Symposium “Modern trends 
in livestock production”, 925-935. 



 
The aim of the study was to test and assess the effect of the replacement of 
traditional sunflower meal with SoyPass on the milk production of sheep. The 
experiment was conducted with 40 ewes of the Synthetic population Bulgarian milk  
from the flock of IAS – Kostinbrod. The duration of the experiment was 180 days. The 
sheep were divided in two groups (control and experimental) each containing 20 
ewes. The animals were of the same age, number of lactation, milk production and 
type of birth. Feeding of the sheep was in groups, according to the standards, with 
constant access to water. The feed consumption was daily controlled. In addition to 
the concentrate, the experimental group received 7,5% SoyPass and 7,5% sunflower 
meal, and the control – 15 % sunflower meal. The  adaptation period was 15 days 
prior to giving birth. The milk production was tested every 15 days at the department 
of Sheep breeding. The test day milk was determined according to the Instruction on 
the Control of the Productive Qualities by the AC method of ICAR. The individual 
quantity of milk of the each ewe was controlled. The quantity of the milk was 
measured in volume measurement units (ml). The milk production of each ewe for 
the test day was calculated by multiplying the quantity of the milked milk at the 
individual test in the morning by the coefficient for the herd, determined for the test 
day with reference to the quantity of the morning and evening milk / the morning milk. 
The milk of each sheep for one test period was calculated by multiplying the milk 
production for the test day by the number of days in the test period. The milk 
production for the 120 days milking period for each sheep was determined by the 
sum of the milk production for the individual test periods. The composition of the milk 
– fat and protein content (%), and dry matter (%), were determined for a 20-ml 
sample of milk using a milk analyzer Ecomilk, Bultech Company. The  information 
obtained was evaluated using the methods of variation statistics and analysed by the 
statistical package of EXCEL 2003. The effect of flock was established by one-way 
ANOVA. The significance of the influence of the studied factor was established by F-
criterion of Fisher. The significance of the differences between means of the studied 
traits was evaluated by t-criterion of Student. There is significant effect of SoyPass on 
the milk production for first and third milking controls (P<0,05) and for 120 days 
milking milk production (104,5 l) (P<0,05). The values for the studied milk contents - 
milk fat and dry matter, were significantly higher in the control group (P<0,05; 
P<0,01). The values for the protein content were significantly higher in the 
experimental group (P<0,05; P<0,01).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз  
 
V. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ  
 

29. Райчева, Е., Т. Иванова, 2008. Проучване върху вълнодайността на овце 
от породата Ил дьо франс. Сборник доклади от научна конференция 



“Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 
Лесотехнически университет, София, 41-48.  

 
Цел на изследването беше да се проучи вълнодобива и основни свойства на 
вълната при овце от породата Ил дьо Франс родени в България. Проучването 
беше проведено с 64 бр. овце на възраст 18 месеца и 2,5 г. от месодайната 
порода Ил дьо Франс, родени и отглеждани в ИЖН – Костинброд. Живото тегло 
на животните беше измерено преди стрижбата. По време на бонитировката 
беше измерена естествената дължина на вълната и бяха взети проби вълна от 
страната на овцете. По рутинните методи възприети в лабораторията по 
вълнознание на отдел „Овцевъдство” – ИЖН – Костинброд бяха определени 
следните показатели: истинска дължина на вълната (1280 измервания), 
дебелина на вълната (6400 измервания), брой на щапелните къдрици на 1 cm 
(1920 измервания), дължина и височина на къдриците в mm (2560 измервания). 
При стрижбата на овцете беше измерено индивидуалното количество непрана 
вълна. Бяха изчислени степен на къдравост, относителната дължина на 
вълната, критерий и индекс на къдравостта. Получената информация беше 
обработена чрез стандартна статистическа процедура. Достоверността на 
разликите между средните на изследваните признаци беше установена чрез t – 
критерия на Стюдент. Получените средни стойности за вълнодобива (3,16 kg), 
естествената и истинска дължина (7,00 cm и 9,80 cm) и дебелината (25,84 μm) 
показват, че изследваните вълни на родените в България овце отговарят на 
стандарта на породата Ил дьо Франс. Установен е среден брой на къдриците 
на 1 cm – 4,10 с хорда и височина съответно 2,11 mm и 0,87 mm. Въз основа на 
качеството (60, 58 и 56) 94% от изследваните вълни се класифицират в групата 
на мериносовите и на тънкия кросбред. Средните стойности на степента на 
къдравост, относителната дължина на вълната, критерия и индекс на 
къдравостта са съответно 141,9%; 0,382; 0,41и 0,21.  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  
 

30. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Характеристика на някои свойства на 
вълната при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научна 
конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 
Лесотехнически университет, София, 60-67.  

 
Целта беше да се проучат вълнодобива и някои свойства на вълната при овце 
от специализираната месодайна порода Ил дьо Франс. Проучването беше 
проведено с 25 бр. дзвиски, от които при бонитировката бяха взети 
индивидуални проби вълна от страната на животното за лабораторно 
определяне на нежността и рандемана, съгласно възприетите методики в 
лабораторията по „Вълнознание" на ИЖН - Костинброд. Дебелината на вълната 
беше определена на 100 бр. (общо 2500) влакна с Ланиметър МР 3, Полша. 
При стрижбата на животните беше измерено индивидуалното количество 
непрана вълна и бяха взети проби вълна от различни топографски участъци на 



тялото (300 g) за определяне на рандемана и подготовка на образците за 
измерване на белотата на вълната. Белотата беше определена фотометрично 
със Spekol 11 - Carl Zeiss Yena. Информацията беше обработена чрез 
общоприети статистически процедури. Беше използван корелационен анализ 
за определяне на връзките между белотата на вълната и степента и индекса на 
пожълтяване. Вълната на дзвиските от породата Ил дьо Франс се 
характеризира със следните средни стойности: дебелина на влакната 24,99 μm, 
рандеман - 50,71 %, белотата - 42,28 %, степен на пожълтяване 5,54 и индекса 
на пожълтяване 0,114. Въз основа на качеството, изследваните вълни се 
отнасят към мериносовите (64 и 60) и към тънкия кросбред (58 и 56). 
Установени са отрицателни, високи по стойност и достоверност (Р<0,001) 
корелационни коефициенти между белотата на вълната, степента на 
пожълтяване (г = -0,71 ***) и индекса на пожълтяване (г = -0,76***).  
Публикацията е във връзка с изпълнението на проект към ССА  


