
 1 

Списък на научните публикации и резюмета  
на гл. ас. д-р Цветана Стефанова Харизанова-Методиева: 

 
Списък на научните публикации и резюмета във връзка с 

дисертационния труд за  придобиване на образователната и научна 
степен „Доктор”: 
 
1. Харизанова Ц. 2006. Влияние на предприсъединителните програми на ЕС върху 
животновъдството в България. Сборник доклади от Пета международна научна конференция 
„Икономиката на България – до 2007 година и след това”, 2 декември 2005, УНСС, София, 
стр. 697-708. 

 
Публикацията разглежда силните и слаби страни на българското животновъдство. 

Определени са мерките, влиянието и областите на подкрепа на трите предприсъединителни 
програми на ЕС (САПАРД, ИСПА и ФАР) върху животновъдството в страната. 
Анализирани са проблемите и тенденциите в развитието на говедовъдството, 
свиневъдството, птицевъдството и отглеждането на дребен рогат добитък.  Разгледани са 
някои от най-съществените перспективи и цели за развитие на животновъдството като: 
подобряване на методите производство; качество на продукцията и маркетинга; изграждане 
на доверие в потребителите; използване на високопродуктивни породи, линии и хибриди 
селскостопански животни; използване на висококачествени фуражи; въвеждане на модерни 
технологии и иновации; повишаване на квалификацията и информираността на 
животновъдите; поддържането на стриктна хигиена при добиването на продукция; 
подобряване на достъпа на животновъдите до консултантски и кредитни услуги; 
упражняване на ефективен мениджмънт; подобряване условията на труд.   
 
2. Харизанова Ц. 2007. Влияние на икономическата мотивация за инвестиране в 
животновъдството върху възвръщаемостта и риска. сп. Икономически алтернативи, 
бр.6/2007, стр. 99-110.  

 
Икономическата мотивация за инвестиране в животновъдството е изведена въз 

основа на законодателството на страната, от което до голяма степен зависи възвръщаемостта 
и рискът в отрасъла. В статията е предложена схема за коригиране на финансовия резултат 
на предприятията с цел определяне на паричните потоци. Коректното им изчисляване е в 
пряка връзка с ефективността на инвестициите в различните подотрасли на 
животновъдството. Отчетено е влиянието на категориите приходни и разходни парични 
потоци, които не са отразени в нетната печалба или загуба на предприятието, но участващи 
във формирането на нетния паричен поток. По-важните от тях са: амортизацията, 
обезценката и дооценката на активите и пасивите, отпуснатите и получени кредити, 
разходите за лихви, закупените и създадените дълготрайни активи, незавършеното 
производство, прехвърлянето на животните от една възрастова и продуктивна група в друга. 
 
3. Харизанова Ц. 2008. Анализ на възвръщаемостта и риска на инвестициите в различните 
подотрасли на животновъдството. Сборник доклади от Шеста научна конференция на 
младите научни работници „България в Европейската Икономика”, 29 ноември 2007, УНСС, 
София, стр. 590-595. 

 
Анализът на възвръщаемостта и рискa е построен от гледна точка на 

инвестиционните разходи за създаване на животновъдно стопанство и очакваните парични 
потоци, които ще се генерират от дейността по време на експлоатационния период. В 
проведеното изследване е разгледана връзката между нетен паричен поток, критичен път до 
получаване на първите приходи, експлоатационен период и производствени дни, както и 



 2 

различните икономически категории, характеризиращи ефективността на подотраслите в 
животновъдството. 
 Рискът, характерен за животновъдството в България, е включен в изискваната норма 
на възвръщаемост, изчислена чрез прилагането на Модела за оценка на капиталните активи. 
 

Списък на научните публикации и резюмета за участие в конкурса за 
академична длъжност „Доцент” по професионално направление 3.8. 
Икономика, научна специалност „Икономика и управление (селско 
стопанство - животновъдство)”: 
 
І. В международни списания с импакт фактор:  
 
1. Rusev N., Bachvarova S., Gaidarska V., Harizanova Ts., Stoykov P., Ivanova T. 2012. Study on 
basic criteria of a grade of dairy farms with different herd size. Bulgarian Journal of Agricultural 
Science, 18(6), 2012, p. 958-964. 

 
In the present study a comprehensive assessment according to basic criteria of cattle farms 

with different capacities was made. The study was carried out through visits and personal 
interviews with farmers according to the certain methodology. Farms were divided according to 
their capacity into three groups. The following parameters were monitored: status of the herd, milk 
production, reproduction, service period, health status, feeding, milking, cleaning and recycling of 
manure, microclimate, management and economics of the farms. The result of the study showed 
that herd size had no significant effect on milk production. There is a clear trend for higher milk 
production with the increase of the number of cows in the herd. Farms with more than 50 cows had 
13.11% higher average milk yield compared to the group up to 25 cows and 6.12% higher than the 
farms with herd size from 26 to 50 cows. Length of service period in the investigated dairy farms 
ranged from 60 to 140 days, the shortest service period was reached in small and medium-sized 
farms - 82.5 and 81.5 days, where the cows were raised stable-pasture during the summer period. 
The selection mainly in large farms was in a better level compared to that in small farms. In larger 
farms first class bulls with high reliability and inheritance of the type and milk production were 
used. Only 10% of investigated farms applied modern system of feeding TMR. Farms with 51 to 
460 cows had significantly higher grade for the quality of milking process and they used milking 
equipment, which had direct influence on production of better quality milk than in small farms. 
With the increase of the farm size, the grade was higher in management, economics and 
development prospects, which indicated higher competitiveness of these farms. 
 
ІI. В международни списания без импакт фактор: 
 
2. Harizanova T., Peneva M. 2009. Animal welfare and economic effectiveness in Bulgaria and 
EU farms. J. Lucrӑri Ştiinƫifice Zootehnie şi Biotehnologii, vol. 42(2), p. 588-594.  

 
In this study the relationship between economic effectiveness and animal welfare standards 

is investigated in the case of the pig and cattle breeding. The issue is of importance in order to 
assess economic viability of livestock breeding while applying animal friendly practices. This 
paper considers animal welfare standards in national regulations in pig breeding and cattle 
breeding, production under animal welfare, and economic effectiveness in the specified sectors. It 
is pointed out the conditions that the legislation lays down to ensure better animal welfare. Animal 
welfare and production costs interaction in pig and cattle breeding is complex and ambiguous. 
Nevertheless if the farmers endeavor to be competitive and to deliver higher standards products 
they should improve the animal welfare in their farms. 
 
3. Harizanova T. 2009. Characteristics of investment and exploitation process in Cattle – breeding 
in Bulgaria. J. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25(5-6), book 2, p. 613-621. 



 3 

 
The study represents two types of cattle-breeding farms in Bulgaria – with dairy 

specialization and with combined. Data, used in the analysis, were derived from interviews with 
farmers. Investigated economic entities were with different capacity, legal organization and 
activities. The study of the farms includes the most important indicators, which influence over the 
effectiveness and efficiency of the milk and meat production. Duration of the investment process 
depends on animal breed, specialization of the farm, management level and different outer factors. 
The exploitation process of investments in animals varies and the next phases could be 
distinguished in dairy cattle breeding: lactation period; reproduction; dry period. For the production 
of meat, it should be considered and the phase - raising young animals. The analysis led to the 
conclusion that the indicators vary according to the animal productivity, which is consequence of 
the influence of complex economic, social and biological factors. The results are predetermined by 
the productive direction of breeds, the type and level of foraging, mechanisation of the production 
processes, as well as from the quality of managerial decisions. 
 
4. Ivanova T., Gaidarska V., Harizanova T. 2011. Correlations between the number of somatic 
cells and qualitative and quantitative parameters of milk depending on the stage of lactation of 
cows from the Bulgarian Black and White breed. J. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 
27(3), book 2, p. 969-974. 

 
The study was conducted to establish correlations between the number of somatic cells and 

quantitative and qualitative parameters in the milk of cows from the Bulgarian Black and White 
breed. 819 numbers of individual milk samples were tested. The controls were conducted in spring-
summer period (April - September) of 2009. The controlled parameters were milk fat (%), total 
protein (%), somatic cell count (number / ml), milk fat (kg) and milk protein (kg). Distribution in 
groups: depending on the stage of lactation – up to the 120th day of the lactation (n = 292) and after 
the 120th day (n = 527) and according to the level of somatic cells in milk- up to 400000 somatic 
cells / ml, from 400000 to 500000 somatic cells/ml and more than 500000 somatic cells/ml. 
Relationship between the studied parameters is represented by the values of linear correlation. The 
results show that there are from moderate to high positive correlations between the amount of milk 
yield per day and quantitative parameters milk fat and milk protein per day for the three levels of 
somatic cells. Correlation coefficients between the amount of milk yield per day and quality 
parameters – milk fat (%) and total protein (%) per day for the three levels of somatic cells were 
negative and moderate. The relationship between the number of somatic cells in milk and 
quantitative and qualitative parameters is low. 
 
5. Харизанова Ц., Гайдарска В., Иванова Т. 2012. Възможност за оценка на структурата на 
инвестициите в млечни говедовъдни ферми. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 
vol. 15(1), p. 102 – 109. 

 
Размерът на инвестициите в млечното говедовъдство пряко влияе върху 

ефективността на отрасъла като цяло, възвръщаемостта на вложените средства, качеството 
на продукцията, условията на труд и доходите на заетите лица. Целта на изследването е да се 
проучи структурата на инвестициите и себестойността на кравето мляко в анализираните 
ферми. Разгледани са 3 ферми в различни райони на страната, в които се отглеждат общо 
460 крави. Инвестициите в продуктивни животни заемат най-малък относителен дял от 
сумата на инвестиционните разходи на анализираните ферми, а най-голям е делът на 
инвестициите в земи. Най-ниска е себестойността на кравето мляко в стопанствата, които 
най-рано зачисляват животните в основното стадо. Инвестираните средства в животни от 
основните стада (себестойност на едно животно от основното стадо) се откупуват средно в 
рамките на 1 лактация посредством произведеното мляко при среден престой от 5 лактации 
на крава в основното стадо. 
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6. Harizanova-Metodieva Ts. 2013. Choice between two alternative investment projects in dairy 
cattle breeding. J. of International Scientific Publications: Agriculture & Food, vol. 1, part 1, p. 
174-186. http://www.scientific-publications.net/download/agriculture-and-food-2013-1.pdf 

 
The aim of the study is to propose an approach for assessing two alternative investment 

projects in dairy cattle breeding – the first with 70 cows in the main herd and the second with 120 
cows. It was carried out an estimation of the necessary investment cash flows, cash inflows and 
outflows, based on information from a dairy cattle farm first category in Northwest region of 
Bulgaria and author’s own calculations.  

Both projects have positive NPV. IRR and MIRR are larger than the discount rate for both 
projects, which means that their implementation is economically feasible. Each of the two projects 
can be selected for implementation by the farmer according to the amount of available capital and 
funding sources. 

The second project uses better the invested capital than the first one and it creates 
preconditions for the realization of economies of scale as a result of allocation of investment over a 
larger number of animals from the main herd. The realization of the second investment project 
requires 469,002 BGN more investments as well as additional funds to meet larger cash outflows, 
incurred from the increase of the herd size. IRR of the second project is 46% higher than IRR of the 
first project, and MIRR is with 29% higher. 
 
7. Harizanova Ts. 2013. Rate of return on investment in a dairy cattle breeding farm in Bulgaria. J. 
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 
Development, vol. 13, issue 1/2013, p. 161-163.  
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/VOLUMUL%2013_ISSUE_1_2013.pdf 

 
The aim of the paper was to determine the rate of return on investment in dairy cattle 

breeding farm in Bulgaria. To achieve the aim, it was investigated a dairy cattle breeding farm in 
Bulgaria first category with an average number of 83 cows in the main herd. Based on information, 
collected from the farm and on own calculations, it was defined the different types of investments 
necessary to create a farm. It was calculated also the rate of return of cash inflows, rate of return of 
cash outflows and investments per cow. It was found that the analyzed farm had implemented 
12.5% rate of return on investment in 2012. Investments per cow were 4422 EUR. The largest 
share of investments had the investments in productive animals (43.6%). 64.6% of the revenues 
were from the sale of milk. The largest share of the cash outflows had the purchase of feed and 
forage production - 58.3%. Subsidies played an important role for profitable operation of the 
analyzed farm. 
 
8. Harizanova-Metodieva Ts., Metodiev N. 2014. Effectiveness of dairy sheep breeding in 
Bulgaria. J. of International Scientific Publications: Agriculture and Food, vol. 2, p. 330-337.  
http://www.scientific-publications.net/en/article/1000044/ 

            The aim of this study was to determine the effectiveness of dairy sheep breeding in Bulgaria 
on the basis of an investment project for establishing a farm with 300 ewes in the main flock from 
the Synthetic Population Bulgarian Milk Breed. The study was carried out on the basis of a farm, 
situated in the Northwest region of Bulgaria with an average number of 300 ewes. Based on the 
collected information and on own calculations, it was defined the different types of investments, 
necessary to create a dairy sheep breeding farm, as well as the Net present value, the Profitability 
index and some other indicators for evaluation of the farm’s effectiveness. According to the results 
of the research, it could be concluded that thе studied investment project is profitable. The Net 
present value of the investment project is a positive number, which means that the rate of return on 
the investment is higher than the discount rate, and the investment provides a return, greater than 
the minimum required rate of return of 10.27%. This conclusion is confirmed by the Profitability 
index, which is higher than 1, and from the positive value of the Average financial impact. The 
Discounted payback period is 10 years. It is mainly due to the adding of the terminal value of the 
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project in t10, which means, that if the project lasts more than 10 years, the Discounted payback 
period will be more than 10 years. The relatively high value of this index is the result of the 9 years 
planned period for reaching the size of 300 ewes in the main flock. The greatest share of the cash 
outflows has the cash outflow for materials, followed by the cash outflow for salaries and social 
securities. During the period from t1 to t5, the largest share of the cash inflows has the cash inflow 
from the sale of forages - own production. This is mainly due to the relatively small number of 
animals, especially the number of ewes. During the sixth and the seventh years the cash inflows 
from subsidies are the main source of revenue for the farm, and from the 8th year to the end of the 
investment project, the revenue from the sale of lambs takes the largest share of the cash inflows. 

 
9. Harizanova-Metodieva Ts. 2014. Dairy Business: The case of Bulgarian dairy cattle farmers. J. 
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 
Development, vol. 14, issue 3/2014, p. 95-101.  
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol_14/art14.pdf 

 
The purpose of the study was to explore differences between dairy cattle farmers in 

Bulgaria, according to certain factors. Information about the social characteristics of the farmers 
(educational level, gender, and age), and about the farm characteristics (number of cows in the 
main herd, average milk yield, and the rate of return on investment) was collected. Sixty percent of 
the farmers were up to 50 years of age. Fifty percent of the farmers had had a secondary education 
and the rest had gained a university degree. The study found that only one of the 20 farmers was a 
woman. It was found that the group of farmers with a university degree had significantly lower 
average age than the group of farmers with secondary school (P<0.05). There was no significant 
difference in the rate of return between the two groups of farms in terms of the effectiveness of the 
farm (P>0.05). The difference in the number of cows in the main herd was not significant too 
(P>0.05). The research identified a need for additional training for farmers in order to reduce their 
dependence on hired workers. It was found that farmers attend basic courses in the field of 
agriculture and livestock breeding in order to fill the gap between the existing levels of knowledge 
of farmers and the necessary skills for the effective management of dairy farms. 
 
ІІI. В български реферирани списания: 
 
10. Харизанова Ц., Русев Н., Гайдарска В. 2008. Проучване на тенденциите на развитие на 
млечното говедовъдство в САЩ за периода 1998 – 2007 година. Обзор. сп. Селскостопанска 
наука, 6/2008, София, стр. 44-50. 

 
Млечното говедовъдство в САЩ е силно развито поради наличието на благоприятна 

суровинна база и икономическа среда. През последното десетилетие в млечното 
говедовъдство продължава тенденцията за увеличение на средната млечност при 
относително постоянно ниво на броя на млечните крави, рязко намаляване на броя на 
млечните ферми и увеличаване размера на млечните стада с 58% за 10 години. Високата 
концентрация създаде благоприятна среда за ускореното внедряване на модерните 
технологии, в резултат на което се повишава качеството на млякото, производителността на 
труда и ефективността на производството. Количеството произведено краве мляко в 
различните щати варира в зависимост от природните условия, интензификацията на 
производствения процес и икономическата среда. Основните фактори за увеличение на 
средната млечна продуктивност са генетичното подобряване, съвременните технологии на 
производство и управление, както и повишаването на концентрацията на млечните стада. 
Анализът показва, че с повишаване концентрацията на млечните стада във фермите се 
увеличава и средната млечна продуктивност.  
 
11. Стойков П., Гайдарска В., Момчилова Л., Харизанова Ц. 2010. Сравнително проучване 
върху млечната продуктивност на първа лактация и продуктивното дълголетие на крави 
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дъщери на различни Сименталски бикове. сп. Животновъдни науки, Приложение 1/2010 г., 
стр. 80-83. 

 
Целта на изследването е да се установи млечната продуктивност на първа лактация и 

продуктивното дълголетие на крави, дъщери на различни бици от Сименталската порода, 
действали в Опитна станция по земеделие – Видин. Проучването обхвана данните за 
млечната продуктивност и продуктивното дълголетие на 749 крави, дъщери на 8 бика от 
стадото. Най-висока млечност на първа лактация са достигнали дъщерите на бик Дарино – 
3348 kg, следвани от дъщерите на биковете Примус, Диско, Сикс и Ами, съответно с 3307 
kg, 3132 kg, 3068 kg и 2964 kg. По отношение на достигнатата пожизнена млечност, 
дъщерите на бик Ами достигат 14180 kg, следвани от дъщерите на биците Дарино (13600 
kg), Диско (12920 kg), Сикс (12120 kg) и Примус (11500 kg). По отношение на 
продължителността на стопанско използване, дъщерите на бик Дарино са реализирали 
средно 5,29 броя лактации, следвани от дъщерите на биците Диско (4,70), Сикс (4,66) и Ами 
(4,54). Най-ниски стойности на показателите бяха установени при дъщерите на бик Пропер: 
млечната продуктивност на първа лактация е средно 2089 kg, пожизнената млечна 
продуктивност е 2751 kg, а продължителността на стопанско използване е съответно 1,93 
лактации. От резултатите се установи, че достигнатата млечна продуктивност на първа 
лактация не е повлияла негативно върху продуктивното дълголетие на кравите. 
 
12. Гайдарска В., Стойков П., Иванова Т., Харизанова Ц. 2010. Бъдещето на млечното 
говедовъдство – предизвикателства и перспективи за развитие. сп. Животновъдни науки, 
Приложение 1/2010 г., стр. 219-225. 

 
Целта на проучването беше да се анализират условията и развитието на млечното 

говедовъдство и млечното производство в световен мащаб. В резултат на успешната 
селекция и подобрения мениджмънт, средната млечност на кравите се повиши значително 
през последните 20 години. Развитието на различни технологии за производство и 
прилагането на селекцията и генетиката ще подпомага развитието на млечното 
говедовъдство и през следващите десетилетия. В изминалите години широко беше застъпена 
селекцията на кравите с цел увеличение на млечната продуктивност и на сухото вещество в 
млякото, както и на подобряване на някои екстериорни характеристики на животните. В 
публикацията е направен преглед на производството на краве мляко, на концентрацията на 
млечните стада и на политиките в тази област. 
 
13. Стойков П., Гайдарска В., Иванова Т., Харизанова Ц. 2011. Проучване на млечната 
продуктивност и продължителността на използване на крави от породата Българско 
сименталско говедо. сп. Животновъдни науки, 3/2011, стр. 3-7. 

 
Целта на настоящето изследване беше да се установи млечната продуктивност и 

продължителността на използване на крави от породата Българско сименталско говедо. Бяха 
използвани данните за периода 1980 – 2001 г. за млечната продуктивност и 
продължителността на използване на 312 крави, дъщери на 14 бика от Българска 
сименталска порода. Анализирани бяха млечната продуктивност, максималната и пожизнена 
млечност, възраст на първо отелване, продължителност на стопанско използване на кравите, 
млечност за 1 пожизнен ден, млечност за 1 стопански ден, млечност за 1 продуктивен ден, 
пожизнен брой лактации, пожизнен брой телета. Получените резултати показаха, че кравите 
от Сименталската порода са реализирали млечна продуктивност от 2911 kg до 3450 kg; 
продължителността на стопанско използване е 1601,6 дни, а пожизнената млечност е 12864 
kg с 4,09% съдържание на мастни вещества. Пожизненият брой лактации е около 4,23, а 
пожизненият брой телета е 4,57. 
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14. Гайдарска В., Иванова Т., Харизанова Ц., Стойков П. 2011. Проучване влиянието на 
нивото на млечната продуктивност върху репродуктивните способности на крави и 
комплексната оценка на говедовъдни ферми. сп. Животновъдни науки, 4/2011, стр. 3-8. 

 
Целта на настоящето изследване беше да се оценят млечни говедовъдни ферми и да 

се проучи влиянието на нивото на млечна продуктивност върху репродуктивните 
способности на черно-шарени крави. Проучени бяха 100 стопанства с различен размер на 
стадата, в които се отглеждат общо 10791 крави от Българска черно-шарена порода.  
Фермите бяха разделени на 4 групи в зависимост от броя крави в основното стадо. Данните 
бяха събрани посредством методологията на Русев (2003). Изследването обхвана периода от 
2004 до 2009 година. Установи се, че средната млечност на кравите от разглежданите ферми 
варира от 3800 kg до 7400 kg, като не оказва отрицателно влияние върху репродуктивните 
способности на кравите от Черно-шарената порода. Най-къс сервис-период е постигнат в 
малките и средните ферми, а най-висока средна бална оценка са получили стопанствата с 
размер на стадата от 51 до 500 крави в основното стадо, което се дължи на по-високата 
рентабилност и конкурентоспособност на големите ферми.  
 
15. Стойков П., Гайдарска В., Харизанова Ц., Иванова Т., Стойкова Р. 2011. Проучване 
възрастта на отбиване върху тегловното развитие на бичета от породата Българско 
сименталско говедо. сп. Животновъдни науки, 5/2011, стр. 11-15. 
  

Целта на проучването беше да се установи 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. Формирани бяха 2 групи от 12 
телета във всяка. Телетата от първата група бяха отбити на 3-месечна възраст, а тези от 
втората група – на 7-месечна възраст. Установи се, че интензитетът на растеж при 
животните, бозали до 7–месечна възраст е значително по-висок и са реализирали достоверно 
по-висок среднодневен прираст от 18,81% (Р<0,01) в сравнение с контролната група, която е 
реализирала среднодневен прираст от 1139 g за 90 дена. В резултат на отбиването, което 
обикновено е свързано със стрес, телетата от втората група са намалили нормата на 
тегловното си развитие, но на 12-месечна възраст средната жива маса е била с 12,44% по-
висока в сравнение с телетата от първата група, които са били отбити на 3-месечна възраст, 
като разликите в живото тегло и дневния прираст са достоверни (Р<0,05 и Р<0,01).  
 
16. Харизанова Ц., Гайдарска В., Стойков П. 2012. Обосновка на минималната изискуема 
норма на възвръщаемост на собствения капитал в млечното говедовъдство. сп. Икономика и 
управление на селското стопанство, 57, 2/2012, стр. 17-22. 

 
Говедовъдството е стратегически важен отрасъл за всяка страна. В България се 

наблюдава тенденция към постепенно концентриране на продуктивните стада, намаляване 
на фермите с до 10 крави за сметка на по-големите. Целта на изследването е да се обоснове 
минимална изискуема норма на възвръщаемост на собствения капитал в млечното 
говедовъдство по категории ферми в България за 2011 година. Проектите за модернизация и 
реконструкция предполагат по-нисък риск, но и по-малка възвръщаемост на вложените 
средства. Проектите за внедряване на съвременни технологии са по-рискови, но предполагат 
и по-висока възвръщаемост, по-висока производителност на труда, добив на по-качествено 
мляко, подобряване на условията на труд, създаване на предпоставки за концентриране на 
стадата и на производството, повишаване на млечната продуктивност, създаване на условия 
за по-хуманно отношение към животните и на предпоставки за реализиране на генетичния 
им потенциал, както и по-добро опазване на околната среда.  
 
17. Харизанова-Методиева Ц. 2013. Прогнозиране на броя на млечните крави с помощта на 
иконометричен модел. сп. Животновъдни науки, 4-5/2013, стр. 20-25. 
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Построен е полиномен дистрибутивен лагов модел с доверително равнище от 95% 

като е използван обикновеният метод на най-малките квадрати. Целта на изследването е да 
се прогнозира броя на млечните крави в България с помощта на този модел. Данните, въз 
основа на които е конструиран иконометричният модел, са взети от Министерството на 
земеделието и храните за периода 01.11.2002 - 01.11.2012. Независимата променлива, 
включена в модела е логаритмичната стойност на броя на млечните ферми в България и 
константа. Някои от проведените диагностични тестове са: Lagrange Multiplier Test, DW-
statistics, Correlogram of Residuals, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Test of 
Residuals (OLS Case), White’s Heteroskedasticity Test, CUSUM, CUSUMSQ, Ramsey Reset test.  
 С помощта на иконометричния модел при доверително равнище от 95%, се 
прогнозира, че към 01.11.2013 г. в България ще има 281 356 млечни крави с горна граница на 
вариране от 302 984 бр. и долна граница на вариране от 261 272 броя. 
 
18. Гайдарска В., Харизанова-Методиева Ц., Иванова Т. 2013. Проучване на корелациите 
между различни показатели за оценка на млечни ферми. сп. Животновъдни науки, 4-5/2013, 
стр. 17-19. 

 
Целта на изследването е да се проучат коефициентите на корелация между различни 

показатели за оценка на млечни ферми. Разгледани са 17 млечни ферми от различни райони 
на България. Калкулирани са корелационните коефициенти между: брой крави, статус на 
стадото, млечна продуктивност, съдържание на мастни вещества и протеин в млякото, 
сервис - период, репродукция, здравословен статус, хранене, доене, хигиена, икономика и 
управление на фермата.  

В резултат на проучването се установи, че с увеличаване броя на кравите в основното 
стадо се наблюдава нарастване на стойностите на показателите управление и икономика 
(r=0.498, P<0.05 и r=0.524, P<0.05), което вероятно се дължи на икономиите от мащаба, 
възникващи при увеличаване на броя животни в основното стадо в стопанствата. От друга 
страна с увеличаване на броя на кравите е необходимо подобряване на управлението на 
фермата, за да може стопанството успешно да осъществява дейността си.  
 Положителна и висока по стойност е и корелацията между икономика и управление 
(r=0.574, P<0.05): този корелационен коефициент може да бъдат обяснен с това, че по-
добрият мениджмънт спомага за повишаване на рентабилността на фермата. С подобряване 
на управлението се забелязва също така и завишаване на балните оценки на показателите 
доене (r=0.636, P<0.01), хигиена (r=0.662, P<0.01), микроклимат (r=0.697, P<0.01), 
съдържание на протеини в млякото (r=0.590, P<0.05), от което може да се предположи, че 
добрият мениджмънт е в основата на ефективното функциониране на анализираните 
стопанства. 
 Средната млечност във фермите се повишава с подобряване на хигиената (r=0.752, 
P<0.01), микроклимата (r=0.655, P<0.01), репродуктивните способности на кравите (r=0.532, 
P<0.05), храненето (r=0.543, P<0.05) и управлението (r=0.692, P<0.01).  
 С увеличаване кратността на доене намалява съдържанието на мастните вещества в 
млякото (r= -0.504, P<0.05).  
 Положителна е връзката между хранене и икономика (r=0.872, P<0.01), което би могло 
да бъде обяснено, че от една страна по-добрите финансови възможности на стопанството 
способстват за по-качественото изхранване на животните и от друга, че по-доброто хранене 
способства за повишаване на средната млечна продуктивност на животните, което създава 
предпоставки за нарастване на рентабилността на фермата.  
 
19. Харизанова Ц. 2013. Определяне на минималната изискуема норма на възвръщаемост на 
собствения капитал в млечното овцевъдство в България. сп.  Селскостопанска наука, 
46(1)/2013, стр. 31-38. 
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Овцевъдството е традиционен подотрасъл в българското селско стопанство, 
осигуряващ заетост предимно на населението от селските райони. Целта на изследването е 
да се определи минималната изискуема норма на възвръщаемост на собствения капитал в 
млечното овцевъдство в България. За постигане на целта е приложен SWOT - анализ, чрез 
който са разкрити рисковите фактори в подотрасъла. Рисковите фактори служат като основа 
за калкулиране на минималната изискуема норма на възвръщаемост на собствения капитал. 
Предложена е формула за определяне на добавката за риск за конкретните условия към 
настоящия момент в подотрасъла. Въз основа на проведения анализ се установи, че 
минимум 10,27% от инвестираните собствени средства следва да се възвръщат всяка година 
от основна дейност. 

 
20. Харизанова-Методиева Ц., Методиев Н. 2013. Социална характеристика на фермери в 
зависимост от различни фактори. сп. Селскостопанска наука, 46(3-4)/2013, стр. 26-31. 

 
Целта на изследването е да се установят причините за прекратяване на дейността на 

дребни говедовъдни стопанства в Плевенска област. Обект на проучването бяха 28 семейни 
млечни говедовъдни ферми, прекратили дейност в района на гр. Плевен. Проучени бяха 
възраст, пол и образователно равнище на фермерите и членовете на семействата им, пряко 
ангажирани във фермите, както и причините за ликвидиране на млечните стопанства. За 
провеждане на проучването, фермерите бяха разделени на три групи според образованието 
си: 1 - основно и по-ниско, 2 - средно и 3 – с висше и полувисше. Според възрастта на 
фермерите бяха формирани следните групи: 1- до 47 год.; 2 – от 48 до 68 год. и 3 – над 68 
години.  

Проучена беше връзката между пол и образование и между възраст (по групи) и 
образование с помощта на непараметричните тестове Mann-Whitney U test и Кruskal-Wallis 
test. Разликата във възрастта между мъжете и жените – фермери беше тествана вариационно-
статистически (ANOVA). 

От проучването се установи, че преобладаващата част от фермерите са на възраст 
между 48 и 68 години и са със средно образование. От проведените непараметрични тестове 
се установи, че: няма разлика в образователното равнище между мъжете и жените - фермери 
(P>0.05); има разлика в образователното равнище между трите възрастови групи (P<0.05). 
Проведеният анализ на варианса между възрастта на мъжете и жените не установи 
достоверна разлика (Р>0.05).  9,26% от фермерите са с висше или полувисше образование, 
55,55% са със средно и 35,19% са с основно или по-ниско. От фермерите до 47 години и от 
48 до 68 години преобладават тези със средно образование. В първата възрастова група (до 
47 г.) няма фермери с основно или по-ниско образование. В третата група (над 68 г.) 
преобладават фермерите с основно или по-ниско образование (75%). Най-висок е делът на 
висшистите в първа възрастова група (до 47 г.) – 33,33%, следвана от втора и трета 
възрастова група с равен процент (6,25%).  

От проведената анкета се установи, че основна причина за прекратяване дейността на 
дребните говедовъдни ферми е възрастта на фермерите. Само 11,11% от фермерите са на 
възраст до 47 год. включително. Ниската изкупна цена на млякото, високите цени на 
фуражите и горивата в последните години, трудният достъп до капитали за инвестиране в 
производството на качествено краве мляко и ниската производителност на анализираните 
стопанства, допринасят както за тяхната неефективност, така и за прекратяване на дейността 
им. 

 
21. Харизанова-Методиева Ц., Гайдарска В., Иванова Т. 2014. Зависимости между някои 
основни продуктивни показатели в млечни говедовъдни ферми. сп.  Селскостопанска наука, 
47(1)/2014, стр. 54-58. 

 
Целта на изследването е да се установят зависимости между някои основни 

продуктивни показатели в млечни говедовъдни ферми в България. 
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Изследвани са 24 млечни говедовъдни ферми в България от различни региони на 
страната. Информацията е събрана чрез посещение на стопанствата и анкетиране на 
фермерите. Проучени са следните показатели: брой крави в основното стадо, средна млечна 
продуктивност, продължителност на сервис-периода, възраст на включване в основното 
стадо, годишен процент на брак на кравите и среден брой лактации на крава в основното 
стадо. Изчислени са корелационните коефициенти между анализираните показатели. 

От изследването се установи, че постигнатата средна млечност от 5437 kg на кравите 
от изследваните ферми е над средната за ЕС-2, но е значително под средната за ЕС-27. 
Капацитетът на проучваните ферми е оказал влияние върху млечната продуктивност на 
кравите (r=0.643). Средната продължителност на сервис-периода е 115 дни като е корелиран 
с възрастта на включване на кравите в основното стадо (r=0.611). С увеличаване капацитета 
на стопанството се увеличава и процентът на брак на кравите (r=0.416). С нарастване на 
процента на брак на кравите от основното стадо се наблюдава тенденция към намаление на 
броя лактации (r=-0.356) и увеличение на продължителността на сервис-периода (r=0.370), 
което е следствие от интензифициране на млечното производство и трудности със 
заплождането на животните. 
 
ІV. В национални сборници: 
 
22. Русев Н., Гайдарска В., Харизанова Ц. 2008. Проучване и комплексна оценка на 
говедовъдни ферми с различен капацитет. Сборник доклади от научната конференция 
„Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, 
София, стр. 55 – 62. 

 
В настоящото изследване се акцентира върху проучването и комплексната оценка на 

говедовъдни ферми в България.  
Целта на проучването е да направи комплексна оценка на 46 говедовъдни ферми с 

различен капацитет. Комплексното им проучване, включващо най-важните показатели, 
влияещи върху ефективността на млекопроизводството, дава ценна информация за вземане 
на управленски решения за подобряване на конкурентоспособността на стопанствата. 
Целесъобразността на проучването се предопределя и от пряката връзка на изследваните 
показатели с икономическата ефективност на стопанските единици. 

За реализирането на поставената цел беше събрана анкетна информация от 
говедовъдни стопанства, след което данните бяха обработени по методиката на Русев (2003). 
Изследваните 46 ферми включват 4188 крави на различни лактации (І, ІІ, ІІІ, ІV и повече). 
Според размера на стадата, фермите са разпределени както следва: 8 ферми с капацитет от 5 
до 10 крави, 8 ферми с капацитет 11 – 25 крави; 13 ферми с капацитет от 26 до 50 крави; 17 
ферми с капацитет от 51 до 551 крави.   

От анализа се установи, че показателите варират в зависимост от размера на фермата 
и средната млечност, което е следствие от влиянието на комплексни фактори. Резултатите на 
стопанството се предопределят както от използваната порода животни, равнището на 
хранене, вида фуражи, механизацията на технологичните процеси и др., така и от качеството 
на управленските решения.  

Липсата на достатъчно ликвидни финансови средства и високото ниво на 
задлъжнялост в комбинация с ниското образователно равнище на собствениците в 
преобладаващата част от стопанствата, предопределят и незадоволителните резултати по 
отношение добива на качествено краве мляко.  

 
23. Гайдарска В., Русев Н., Попова Й., Харизанова Ц., Иванова Т. 2009. Изследване и 
комплексна оценка на млечни ферми. Сборник доклади от международна научна 
конференция “Economics and Society Development on Base of Knowledge” Volume І, 
Agricultural Science. Animal Studies & Veterinary Medicine, 4-5 юни 2009, Съюз на учените – 
Стара Загора, Стара Загора, стр. 61- 65. 
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Целта на настоящото изследване е да се направи комплексна оценка на млечни ферми 
и да се изследват показатели, влияещи върху ефективността в млечното говедовъдство. 
Според размера на стадата фермите са разпределени в четири групи както следва: 2 ферми с 
капацитет от 5 до 10 крави, 11 ферми с капацитет от 11 – 25 крави; 15 ферми с капацитет от 
26 до 50 крави и 24 ферми с капацитет от 51 до 551 крави. Проучваните ферми са оценени по 
методика на Русев, 2003. В резултат на изследването се установи, че с най-висока бална 
оценка по показателите почистване на тора - хигиена във фермите, микроклимат, 
мениджмънт и статус на стадата са фермите с капацитет над 50 крави. Дребните ферми имат 
малко по-висока оценка само по показателя репродукция, което се обяснява с оборно-
пасищното отглеждане на животните. Статусът на проучваните стада е твърде разнообразен 
като преобладават фермите с крави над ІІІ-та лактация. Средната млечност в проучваните 
ферми е 5610 кg. Установено е, че оборно - пасищното отглеждане на животните е повлияло 
положително върху продължителността на сервис - периода. 
 
24. Стойков П., Гайдарска В., Симеонова С., Харизанова Ц. 2009. Изследване 
продължителността на използване и пожизнената продуктивност на дъщерите на бици от 
Българската сименталска порода. Сборник доклади от научната конференция „Традиции и 
съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, стр. 88-
95. 

 
Целта на настоящето изследване е да се проучи продължителността на използване, 

пожизнената продуктивност и възпроизводителната способност на дъщерите на четири бика, 
използвани в стадото крави от Българската сименталска порода, отглеждани в Опитна 
станция – Видин. Изследването е направено в Комплексна опитна станция – Видин с 519 
крави, дъщери на четири бика от Сименталската порода. Анализирани бяха 20 признака, 
характеризиращи млечната продуктивност и възпроизводителната способност за период от 
20 години. В изследването бяха включени всички крави, завършили най-малко 1 лактация. За 
нормална лактация приехме тази с продължителност от 240 до 305 дни. В проучването са 
включени бици с най-малко 20 броя крави лактирали дъщери. Кравите са отглеждани 
оборно-вързано, при двукратно доене с централен млекопровод, при традиционно хранене. 
Данните за проучваните признаци бяха взети от зоотехническите книги, водени от техниците 
и научните сътрудници в станцията. Данните за млечната продуктивност по лактации 
показват, че тя е най-висока при дъщерите на бик Ами – 3894 kg, постигната на III лактация, 
следвани от тези на бик Примус с реализирана 3625 kg млечност също на III лактация. 
Дъщерите на биците Диско и Дарино са постигнали по-ниска млечност, съответно 3033 kg и 
3006 kg на V лактация. Установените разлики за млечната продуктивност между дъщерите 
на биците Ами и Дарино – 888 kg и биците Ами и Диско – 861 kg са високодостоверни 
(P<0.001). Признаците, характеризиращи възпроизводителната способност, са най-високи 
при биците Дарино и Диско, от които са получени и най-голям среден брой пожизнени 
телета, съответно 5,83 и 5,42 броя. С най-дълъг период на стопанско използване са кравите, 
дъщери на биците Диско и Дарино, съответно 1828 и 1942 дни, отелили се за пръв път на 946 
и 1009 дни. 
 
25. Гайдарска В., Харизанова Ц., Иванова Т., Русев Н., Стойков П. 2009. Изследване на 
конкурентоспособността на млечни ферми с различни размери на стадата. Сборник доклади 
от научната конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 
Лесотехнически университет, София, стр. 96-101. 
  

Целта на изследването е да се оцени конкурентоспособността на млечни ферми с 
различен капацитет в България. В изследването са обобщени данни от 50 ферми с различен 
капацитет, включени са крави от различни породи и лактации. Фермите, обект на 
изследването, са разпределени в три групи според размера на стадата им. Оценени са 
млечната продуктивност, репродукцията, сервис-периодът, здравето, хигиената, храненето, 
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мениджмънтът и икономиката на фермите. От изследването се установи, че средната млечна 
продуктивност в изследваните ферми е 5338 kg, а продължителността на сервис-периода 
варира от 57 до 130 дни. Обобщените бални оценки по проучваните категории показват, че с 
повишаване размера на млечните стада, балната оценка е по-висока при показателите: доене, 
хранене, хигиена и икономическа ефективност.  
 
26. Харизанова Ц., Гайдарска В., Стойков П., Иванова Т. 2011. Прогнозиране на 
количеството произведено краве мляко през 2011 година. Сборник доклади от научната 
конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически 
университет, София, стр. 152-161. 

 
Целта на изследването е да се прогнозира количеството произведено краве мляко в 

България през 2011 година. За постигане на целта е построен линеен регресионен модел с 
доверително равнище от 95%. Параметрите са оценени с използване на обикновения метод 
на най-малките квадрати. Източниците на информация, въз основа на които е съставен 
иконометричния модел, са данни на МЗХ за периода 1995 – 2010 година. Независимите 
променливи, включени в модела са логаритмичната стойност на количеството произведено 
месо от едър рогат добитък през година t-2  и логаритмичната стойност на количеството 
произведено краве мляко през предходната година (t-1), дъми променлива и константа. 
Проведени са редица диагностични тестове за тестване пригодността на модела. 
Прогнозното количество произведено краве мляко за 2011 г. е 1 160 661 t с горната граница 
на вариране от 1 215 118 t и долна от 1 108 644 t.     
 
V. В чуждестранни сборници: 
 
27. Harizanova T., Gaidarska V., Stoikov P. 2011. Correlations in Dairy cattle breeding. 
Simpozionulu ştiinƫifiv cu participare internaƫionalӑ „Realizӑri şi Perspective ȋn Zootehnie, 
Biotehnologii şi Medicinӑ Veterinarӑ”, 6-8 October 2011, Maximovca, Moldova. р. 159-162. 

 
The aim of this study was to analyze the basic relationships between productive, 

reproductive and economic parameters in dairy cattle breeding. It were studied and evaluated 54 
dairy farms from different regions in Bulgaria with a total of 4558 cows. Comprehensive 
assessment was made through personal interviews with farmers. The data were evaluated according 
to the methodology of Rusev, 2003.    

 The main conclusions from the study were:  
• There was a negative correlation between length of service period and reproduction of animals. 
The correlation between length of service period and health status was also negative. 
• Better milking equipment led to better farm hygiene. The quality of farm management directly 
affects hygiene. 
• There was a tendency to improve feeding, milking technology, hygienе and quality of farm 
management when the number of cows increased. 
• There was a positive relation between feeding and: milking system, hygienе, economics and farm 
management. 
 
28. Иванова Т., Гайдарска В., Харизанова Ц. 2011. Влияние возраста коров и 
генеалогической линии быков на репродуктивые аномалии у коров. Simpozionulu ştiinƫifiv cu 
participare internaƫionalӑ „Realizӑri şi Perspective ȋn Zootehnie, Biotehnologii şi Medicinӑ 
Veterinarӑ”, 6-8 October 2011, Maximovca, Moldova, р. 365-368. 
  

Subject of the study were 1321 Holstein Frisian cows from the herd of Agricultural Institute 
– Shumen with a total of 4309 calvings within the period 1976-2007. The overall number of 
stillborn calves in the two age groups was 247. To test the effect of age of cows and genealogical 
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line of sires a dispersion analysis of non-orthogonal complex of traits, constructed by Eftimov 
(1972), was used. 
 The results indicate that the age of cows plays significant effect on the rate of stillborn 
offspring. It was established that sires’ lineage does not influence the incidence of stillbirth.   
 
29. Harizanova Ts., Gaidarska V., Ivanova T., Stoikov P. 2012. Correlations between all milk 
price, milk production per cow, number of milk cows and price received for corn grain on the basis 
of the US. II Мiжнародноï науково – практичноï конференцiï „Зоотехнiчна наука: Iсторiа, 
Проблеми, Перспективи”, Кам’янець-Подiльський, Украïни, р. 361 – 364. 

 
The aim of this study was to identify the correlations between all milk price, milk 

production per cow, number of milk cows and price received for corn grain on the basis of the US 
for the period of 01.2000 – 05.2011. For the implementation of the present study, the rates of 
change of the price of all milk, price received for corn grain, number of milk cows, produced cow 
milk and milk production per cow, were investigated. Correlation coefficients between them were 
calculated.  
The main conclusions from the study were: 
- The increase of milk production was mainly due to the increase of the production per cow. 
- Trends of the all milk price and price received for corn grain were ascending. There were cyclic 
variations in the price levels. 
 
30. Gaidarska V., Harizanova Ts., Ivanova T. 2013. Research and evaluation of dairy farms with 
different technologies of rearing. III Мiжнародноï науково – практичноï конференцiï 
„Зоотехнiчна наука: Iсторiа, Проблеми, Перспективи”, 22-24 Мay 2013, Кам’янець-
Подiльський, Украïни, р. 292-296. 

 
The aim of the study was to make a comparative evaluation of dairy farms with obsolete 

and modern technologies with different herd size and to evaluate indicators, connected with 
production efficiency. Dairy farms with a total number of 5649 cows from different areas of the 
country were studied. Comprehensive assessment was made by personal interviewing of farmers. 
The information was evaluated according to the methodology of Rusev, 2003. The data were 
classified and analyzed according to the following indicators: status of the herd, milk production, 
service period, health status, feeding, milking, cleaning and usage of manure, hygiene, economics, 
management. The farms were distributed as followed: 4 farm from 26 to 50 cows (first group), 7 
farm from 51 to 250 dairy cows (second group), 3 farms with a capacity from 251 to 500 cows 
(third group) and 3 farms with more than 500 cows (fourth group). 

ANOVA analysis showed that farms from the third group had significantly longer service 
period than the farms from the first group (P<0.05); the farms from 4-th group showed 
significantly better results according to the indicator "Economics" than the farms from the first 
(P<0.05) and third (P<0.05) group; farms from fourth group had achieved significantly better 
results according to the indicator "Management" compared to the farms from the third group 
(P<0.05). 
 
31. Harizanova-Metodieva Ts. 2013. Applying an econometric model to forecast the quantity of 
produced sheep milk. Proceedings of 10th International Symposium “Modern trends in livestock 
production”, Belgrade, Serbia, p. 994-1004.   

 
The aim of this study was to forecast the quantity of sheep milk, produced in Bulgaria, 

using an econometric model with a confidence level of 95%. Ordinary Least Squares Method was 
used. Sources of information for the construction of the econometric model were data from 
Ministry of agriculture and food, Republic of Bulgaria and National Statistical Institute, Republic 
of Bulgaria for the period 2001 - 2011 year. The proposed econometric model forecasts the quantity 
of produced sheep milk in 2012 in Bulgaria. Independent variables in the model were indicators 
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“Sheep milk produced in the previous year”, “Dummy variable” and a constant. The standard error 
of regression, the coefficient of determination (R-squared), adjusted coefficient of determination 
(Adjusted R-squared) and others were calculated. The next diagnostic tests to check the suitability 
of the econometric model were performed: a test for serial autocorrelation in the residuals 
/Lagrange Multiplier Test/; Ramsey RESET Test; test for normal distribution of the residuals, 
based on coefficients of Skewness and Kurtosis; Correlogram of Residuals; Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity Test of Residuals; White’s Heteroskedasticity Test; tests for 
stability of the model – CUSUM and CUSUMSQ. Error in the assessment of the model and the 
level of the standard error were assessed. Normal probability plot of residuals were presented. 
Evaluation of correlation coefficients between the variables in the model were made. 

 It was found that the predicted quantity of produced sheep milk for 2012 is 87 693 tons 
with the upper limit of variation of 91 893 tons and lower limit оf 83 686 tons. 

 
32. Стойков П., Гайдарска В., Стойкова - Григорова Р., Харизанова Ц. 2013. Сравнительный 
анализ влияния возраста болгарской коровы Симментальской породы и родословной линии 
на мертворождение. Сборник научных докладов ХVI Международной научно-практической 
конференции „Аграрная Наука-Сельскохозяйственному Производству Монголии, 
Сибирского Региона, Казахстана и Болгарии”, част II, 29-30.05.2013, Улан Батор, Монголия, 
стр. 102-106. 
  

Целях данного исследования было определиха влияние возраста коров и 
генеалогические линии на мертворождений у крупного рогатого скота из Болгарского 
Симментальской породы. Было установлено, что дочери быков телок, включенных в 
„другой” самый высокий процент мертвым родился, соответственно, 1,31 и 22,10% от 
общего числа родившихся мертвыми и отелла. Ниже приведены дочерей быков Хеллер, 
Сикс, Примус и Теинобер сообшил, соответственно, с 0,82; 0,75; 0,62; и 0,59% родились 
мертвыми, чем отелло и 13,81; 12,70; 10,50 и 9,84% от мертворожденной. Най-меньшее 
число мертворожденных телят от телок дочерей быков Перу и правильное соответственно 
0,23% и 3,87% по сравнению с общим числом отела и мертворожденных. У взрослых коров 
сообщалось выше процент мертворожденных с 1,68% (3,81 против 2,13 процента) по 
сравнению с отелло и 28,18% (64,09 против 35,91%) из мертворожденным. Генеалогическая 
линия быки использвались не оказали положительного влияния на мертворождений.   
 
33. Гайдарска В., Люцканов П., Харизанова Ц. 2014. Комплексная оценка молочных ферм. 
IV Мiжнародноï науково – практичноï конференцiï „Зоотехнiчна наука: Iсторiа, Проблеми, 
Перспективи”, 21-23.05.2014, Украïни, Кам’янець-Подiльський, Украïни, р. 284-286. 

 
Целью нашей работы явилась комплексная оценка молочных хозяйствах с 

современными технологиями для различных капацитетов стад и оценка параметров, 
влияющих на эффективность производства молока. Для проведения исследований нами 
были использованы базы данных по коровам на молочных фермах с поголовьем 2898 голов, 
разных лактаций разположеных в различных регионах страны - Видин, Шумен, Плевен, 
Силистра, оцененых по методике Русева (2003). Контролировали следующие показатели: 
статус стада, удой коров, % жира и белка в молоке, продолжителность сервиз-периода, 
прирост продукции, воспроизводство, здоровье, кормление, кратность доения, гигиена, 
менеджмент, экономика. Анализируемые данные сгрупировали в 4 группы: до 50 коров - 6 
хозяйств; от 51-150 коров -13 хозяйств; от 151 до 250 коров – 4 хозяйств и более 250 коров–1 
хозяйство. Выводы: высокая молочная продуктивность во всех исследуемых хозяйствах – 
5647 кг, с 3,8% молочного жира и 3,3% белка в молоке; самая высокая средняя оценка по 
показателям: здоровье, кормление, кратность доения, гигиена, менеджмент и экономика 
получено на средних и больших фермах. Селекция в маленьких фермах, в отличие от 
больших молочных ферм, не отвечает современным требованиям; с увеличением размера 
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молочных ферм бальная оценка увеличиваетсая по менеджменту и экономике, что 
свидетельствует о высокой конкурентноспособности этих молочных ферм. 
 

Публикувани книги във връзка с конкурса за избор на академична 
длъжност „Доцент”:  

 
1. „Хуманно отношение към селскостопанските животни. Качество на хранителните 

продукти, околна среда и икономика”. 2010. УНСС, Катедра „Икономика на 
природните ресурси”. Консорциум по  проект WELANIMAL, София, ISBN 978-954-
90716-9-6. 

� Харизанова Ц., Пенева М., Мишев П., Сцистер Л. Икономически принципи на 
отглеждането на животни в земеделски стопанства. стр. 129-149. 

� Харизанова Ц., Пенева М., Мишев П., Сцистер Л. Маркетинг и планиране. 
Анализ на земеделско стопанство. стр. 150-173. 

� Сцистер Л., Пенева М., Мишев П., Харизанова Ц. Потребителите и хуманното 
отношение към селскостопанските животни. стр. 174-203.  

 
В книгата (стр. 129 - 203) са разгледани основните икономически понятия и 

принципи, свързани с дейността на земеделските стопанства. Отделено е внимание на 
процеса на вземане на решения от страна на мениджъра, формулирани са целите и задачите 
на стопанската единица. Даден е нагледен пример за движение на животните (говеда) по 
групи и на тази база е изведена производствената програма на фермата. Планирани са: 
приходите от продажба на краве мляко, телета и изключени от разплод крави; разходите, 
свързани с основната дейност, включително за фураж (по видове фураж за всяка категория 
животни), труд, материали и услуги, изчислени са нетните парични потоци. Разгледани са 
икономическите аспекти на добрите селскостопански практики, ролята на маркетинга и 
поведението на потребителите. Анализирани са законовите изисквания, свързани с 
хуманното отношение към животните. Дискутирани са някои финансови съотношения, 
пряко свързани с икономическата ефективност на земеделското стопанство, разяснени са 
понятия като Норма на възвръщаемост на инвестицията (ROI), Нетната настояща стойност 
(NPV), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR); посочени са различни видове риск и 
методи за анализ на риска. Разгледани са ползите, които обществото и индивидуалните 
потребители извличат от хуманното отношение към селскостопанските животни и 
готовността на потребителите да плащат за продукти, произведени с грижа за животните. 


