СПРАВКА
ЗА РЕЗЮМЕТАТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА
ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
А. Научни публикации, свързани с получаването на научна и
образователна степен „Доктор“ (3)
2. Марков, Н., 2012. Възможности за подобряване продуктивността от
говедовъдството в системата на Главна дирекция "Места за
изтърпяване на наказанията". Science & Tehnologies, ISSN:1314-4111,
vol. II, 5, 55-58.
РЕЗЮМЕ

Разглежда се текущото състояние на продуктивността от
говедовъдството в системата на ГД " Места за изтърпяване на
наказанията".
До 2003г. Фонд „Затворно дело” представлява стопанката дейност на
местата за лишаване от свобода в рамките на бюджета, като средствата са
набирани в извънбюджетни сметки. С решение №1 от 31.10.2003г на СГС
предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То не е търговско
дружество и осъществява
управление на дейности, свързани с
подобряване на условията за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода. Реформирането на отрасъла
след оценка на натуралните
показатели и продуктивността на отглежданите животни и наличната
материална база доведе до съкращаване на говедовъдните ферми в Плевен,
Стара Загора и Варна. През 2009г. започна ремонта на наличните сгради и
привеждането им към изискванията на ЕС. Характерна черта на
европейското млечно говедовъдство е, че мляко се произвежда във всички
страни –членки на ЕС, без изключение.
В България броят на млечните крави намалява с относително побързи темпове от увеличаването на тяхната продуктивност, което води до
влошаване на крайния резултат. Целта на статията е да се посочат
възможностите за преструктуриране на говедовъдството в системата на ГД
„Места за лишаване от свобода”
3. Марков, Н., 2012. Състояние и проблеми на говедовъдни ферми за
мляко в Главна дирекция "Места за изтърпяване на наказанията".
Science & Tehnologies, ISSN:1314-4111, vol. II, 5, 51-54.

РЕЗЮМЕ
Системата на Главна дирекция "Места за изтърпяване на наказанията"
има изградени мрежи от земеделски стопанства. Основната им цел е
приучване към труд и ресоциализация на лица с девиантно поведение, както и
подобряване на хранителния режим в столовете за лишени от свобода. През
1999 - 2003 г. са изследвани пет говедовъдни ферми за производство на
мляко и месо.
През периода 2003-2008г. бе предприето оптимизиране на
говедовъдния отрасъл, след задълбочена преценка на натуралните
показатели, продуктивността на отглежданите животни и наличната
материална база. Закрити бяха фермите на земеделските стопанства на
затворите Плевен и Пазарджик. Държавно предриятие „Фонд затворно
дело" бе създадено през 2003г. по силата на чл.64а от ЗИН и по смисъл на
чл.62, ал.3 от търговския закон. Създаването на ДП "ФЗД" даде
възможност за по-детайлно представяне на резултатите от стопанскта
дейност, паричните потоци и извършените инвестиции на предприятията
по поделения и направления.
Проучени са: млечната продуктивност, процент мастни вещества и млечно
масло, размер на използваната земя по форма на собственост и
производствено направление. Отчетен е среднодневния прираст за всяка
ферма по категории говеда.
4. Markov, N., 2012, Natural and artificial grassing of the popular
plantation on the teritory of the island of Belene and Vardim, regarding
cattle needs. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:13110489, vol.15, 6, 1223-1232.
РЕЗЮМЕ
Поддържането
на
почвената
повърхност в тополови насаждения е
основен елемент в технологията на
тяхното отглеждане. В литературата са
посочени редица публикации по
въпроса за отглеждане на различни
култури в овощни градини и лозя. В поголяма част от тях изследванията са
базирани в ограничаване използването
на хербициди и опазване на почвената
флора и фауна. Естественото и
изкуственото затревяване е прилагано
още през 70-те години на XX век в
лозарството и овощарството.
Целта на опита е да се проучат
2

SUMMARY
The maintenance of the soil
surface in poplar plantations is the
key element in the technology of
their cultivation. A huge number
of publications on the subject of
growing different crops in
orchards and vineyards are
pointed out in literature. In most
of the publications, the researches
are based on reducing the use of
herbicides and preservation of the
soil flora and fauna. Natural and
artificial grassing is applied early
1970s
in
viticulture
and
horticulture.

възможностите за отглеждане на овес,
ръж и фуражна рапица в междуредие на
тополови култури, както и използването
на естествени житни и бобови треви за
нуждите на говедовъдството.
Анализът на природните дадености
и стопанските условия на о. Персин, о.
Вардим и прилежащите им острови
обосновава създаването на насаждения
от тополи при схема 4 х 4. Почвите
обикновено
са
алувиални,
с
неопределена морфология. Средната
дълбочина на подпочвените води е 4м.
до 5 m, като в засушливи периоди пада
и до 6 m.
Опитът е изведен на базата на
хибрид P.x eur.cv.I – 214 – женска
топола с бърз растеж в дълъг
вегетационен период.
Анализирани са:

Култура Ръж – сорт
Дукато

Култура Овес – сорт Дунав1

Култура Рапица – сорт
Ливера (Канола – двунулев сорт)

Естествен тревостой

Хранителната стойност
на получените фуражи

Икономически резултати

The main purpose of the
experiment is to investigate the
possibilities for growing oats, rye
and forage rape in the spacing of
poplar, also – using natural
grasses and legumes for the needs
of cattle.
The analysis of natural
resources
and
economic
conditions on the islands of Persin
and Vardim affirms creating
plantations of poplars in the
scheme 4 x 4. Soils are usually
alluvial, containing uncertain
morphology. The average depth of
underground water is 4 m – 5m, as
in drought period and it goes to
6m.
The experiment is derived by
a hybrid Px eur.cv.I – 214 –
female poplars with rapid growth
in the longer growing season.
The following cultures have
been analyzed:
• Rye culture – sort Ducati
• Oats culture – sort Danube1
• Cole culture – sort Viscera
• Natural grass overgrowth
• the nutritional value of the
feed
• Economic results

Б. Научни публикации, свързани с конкурс за академичната длъжност
„Главен асистент“ (3)
5. Марков Н., 2013. Биологична ефективност на млечната
продуктивност на черношарени крави в Плевенския регион. Journal
of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.16, 6,
1450-1458.
РЕЗЮМЕ
Разглежда

се

SUMMARY
млечната
Milk productivity in four farms
3

продуктивност на четири ферми от
Плевенския регион. Изследвани са
млечната продуктивност и химичния
състав на 1432 лактации, сухо
вещество, СБО, живата маса и
енергийната стойност на млякото.
Изчислени
по
формули
са
биологичната
ефективност
и
коефицентът
за
биологична
пълноценност на млякото.

in Pleven region has been examined.
Milk
productivity;
chemical
composition of 1432 lactations, dry
matter, UBC, live weight and energy
content of the milk were also
examined. Formulas for biological
effectiveness and coefficient of
biological value of milk are
calculated as well.

6. Марков Н., Маркова М., 2013. Екстериорни особености на крави от
БЧШГ в Северен и североизточен район на Северна България.
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.16,
6, 1499-1510.
РЕЗЮМЕ
Направени
са
екстериорни
линейни измервания в три ферми в
Русенска област, Великотърновска
област и Плевенска област, влизащи в
Северен и Североизточен регион на
Северна България. Изследвани са 10
животни от ферми на частни
земеделски производители от село
Караманово, Русенска област, частни
земеделски производители от село
Алеково, Велико Търновска област и
фермата на Затвора град Белене,
Плевенска област.
Животните от БЧШГ на III
лактация имат оптимален ръст (134.94
сm), достатъчно дълбоко тяло (193.98
сm), дължина на кръстеца (137.03 сm)
и коса дължина на тялото (159.97 сm).
С
увеличаване
кръвта
на
Холщайнската порода са настъпили
изменения
в
екстериора
характеризиращи млечен тип животни
подходящи
за
отглеждане
при
съвременните технологии.
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SUMMARY
Exterior are made linear
measurements in three farms in Ruse
district, Veliko Tarnovo district and
Pleven region entering the North and
North-West Northern Bulgaria. Were
examined 10 animals from farms to
private farmers Karamanovo village,
Ruse district, private farmers Alekovo
village, Veliko Turnovo district and
the prison farm town of Belene,
Pleven region.
Animals in BCHSHG III of
lactation have optimal growth (134.94
cm) deep enough body (193.98 cm),
length of the sacrum (137.03 cm) and
hair body length (159.97 cm).
By increasing blood Holstein breed
has undergone changes in the exterior
characterizing milk type animals
suitable for growing under current
technology.

7. Марков Н., 2013. Особености при реализацията на продуктивния
потенциал на телета от салерската порода и техни кръстоски с
БЧШГ. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:13110489, vol.16, 6, 1459-1467.
РЕЗЮМЕ
Разглежда
се
растежната
способност и развитието на мъжки
телета от породата Салерс и кръстоски
F1 БЧШГxСалерс. Установен е средния
дневен прираст, разходът на фурараж
за един килограм прираст, сравнени и
анализирани са растежната способност
при салерската порода и нейните
кръстоски с Българското черношарено
говедо. Привeдени са данни за
влиянието
на
генотипа
върху
кланичния рандеман и качествата на
трупа.

SUMMARY
The potential growth and the
development of male calves from
Salers breed and cross- breeding F1
Bulgariam black-motley livestock Х
Salers are being looked. The medial
daily gain, the comsumption of forage
per a kilo are established, the growth
ability in salerskata breed and its
crosses with Bulgarian black-motley
livestock are compared and analyzed.
The factes of the influence of
genotype on carcass yield and quality
of the carcass are given

В. Научни публикации във връзка с участие
академичната длъжност „Доцент“ (27)

в конкурс за

I. Научни публикации в реферирани и индексирани международни
списания с импакт фактор (1)
8. Markov N., Bojanska T., 2018. Study of Behavioral Reactions of Female
Calves in Pasture Growing. Global Journal of Science Frontier Research:
D Agriculture & Veterinary, ISSN: 0975-5896, DOI:10.17406/GJSFR,
vol. 18, issue1, version 1.0.
Google ScholarTM Impact Factor of GJSFR for 2018 = 2,44, (TR
algorithm, Google citations data, 2017), The AF of GJSFR=6,73 (2016)
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/EJournal_GJSFR_(C)_Vol_
18_Issue_1.pdf
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ABSTRACT
The study was conducted in the late spring and early summer of 2017, in a
foothill area of the Balkan Mountains, at an altitude of 386 m. We observed the
ethological reactions of female calves of 'Bulgarian Rhodope Cattle' and
'Montbeliarde' breeds in the conditions of an artificial pasture. Two
technological groups of animals were observed (six female calves intended for
breeding), at the same age (180 days) and live weight of calves (107 kg on
average for 'Bulgarian Rhodope Cattle' and 129 kg of 'Montbeliarde' breeds) by
the method of analogs. Female calves of 'Bulgarian Rhodope Cattle' used 17.7%
(436 min) of their time within twenty-four hours for grazing and animals of
'Montbeliarde' – 18.6% (453.24 min). For a 24-hour period, the animals of
‘Bulgarian Rhodope Cattle’ spent in a standing (187.5 min) and lying (523.3
min) position by 8.1 and 32.0 min more time in comparison with 'Montbeliarde'
breed.
The terrain, abiotic factors, and the available grassland had an impact on
the quality and quantity of grazing, hence the ethological reactions of the calves.
II.Научни публикации в национални реферирани и индексирани
списания с международно участие без импакт фактор (19)
9. Марков Н., 2013. Възпроизводителна способност и стопанско
използване на крави от БЧШГ в Плевенския регион. Journal of
Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.16, 6, 14691476.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат
се
възпроизводителната способност и
стопанското използване на крави от
Българското
черношарено
говедо
отглеждани в стопанства и ферми във
Плевенския регион. Установени са
продуктивното
дълголетие,
пожизнената
млечност
и
крави
рекордистки
за
изследваната
популация.

SUMMARY
Deals with fertility and
cultivation of cows from the
Bulgarian Black spotted cow farm
and farms in the Pleven region.
There
have
been
productive
longevity and lifetime milk yield of
cows with a record yield population.

10.Марков Н., 2013. Начини за повишаване на месната продуктивност
на черношарени телета и техните кръстоски F1 с породата Херефорд.
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Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.16,
6, 1520-1527.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се динамиката на
живото тегло на телета от Българското
черношарено говедо отглеждани в
индивидуални клетки след отбиването,
а след това свободно боксово, телета от
същата порода отглеждани под крави
кърмачки и телета кръстоски БЧШГ x
ХЕР отглеждани при майките си до
осем месечна възраст групово под
навеси. Угоителните способности на 12
и 16 месечна възраст на БЧШГ и
неговите кръстоски F1 с породата
Херефорд. Отчита се хетерозисния
ефект при промишлено кръстосване.
Отглеждането на черношарени
телета под бракувани крави кърмачки
позволява да се получат едри животни
с добре развити месни форми в
сравнение с тези отглеждани по
технологиите
на
млечното
животновъдство.

SUMMARY
It is Examined the dynamics of
the live weight of calves from
Bulgarian black-pattern cattle reared
in individual cages after weaning,
then free pens calves of the same
breed reared in cow and calf cross
Bulgarian Black-pattern Livestock x
HER kept with their mothers until
eight months of age group under
sheds. Fed capacities of 12 and 16
months old Bulgarian Black-pattern
Livestock and its F1 crosses with
Hereford breed. We record the
heterosis
effect
in
industrial
crossing.
The rearing calves under blackpattern cull cow allows to obtain
large animals with well-developed
forms of meat compared to those
grown
on
dairy
farming
technologies.

11.Марков, Н., 2013. Поведенчески реакции при женски телета от
българско черношарено говедо и техни кръстоски с породата
Херефорд. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:13110489, vol. 16, 5, 1108-1112.
РЕЗЮМЕ
В условията на Северен централен
район – Плевенска област в две ферми
на Затворите Плевен и Белене бяха
проведени комплексни изследвания по
сравнителна оценка на
етологични
показатели на женски телета от
Българското
черношарено
говедо
неговите
кръстоски
с
породата
Херефорд през пролетно-летния сезон.
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SUMMARY
Under the conditions of North
Central Region - Pleven district in
two farms of Pleven and Belene
prisons was conducted complex
research
on
the
comparative
evaluation of ethological parameters
of female calves of Bulgarian white
and black cattle its’ crosses with
Hereford breed during both spring and

Теоретическата
и
практическата
същност на изследването бе да се
установи възможността за повишаване
на продуктивността на телетата от
различни генотипове с отчитане на
етологичните особености. Установено е
различие в поведенческите реакции
между чистопородните животни и
кръстоските с породата Херефорд.

summer seasons. Theoretical and
practical essence of the research was
to establish the possibility of
increasing the productivity of calves
of different genotypes taking into
account the behavioral characteristics.
A difference in the behavioral
responses of purebred animals and its’
crosses with Hereford breed was
established.

12.Марков Н., 2014. Характеристика на елементи от структурата на
носното огледало на Монбелиардската порода говеда. Journal of
Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.17, 5,10611069.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се и се анализират
направлението
и
извитостта
на
браздите, както и формата на кожните
гънки на носното огледало на животни
от породата Монтбeлиард. Направена е
оценка на плътността на дерматоглифа
– рехава и плътна структура, симетрия –
симетричност
и
асиметричност.
Изследван е цветът на носното огледало
– основен цвят, нюанси, тъмни петна и
депигментираност.
Съчетания
от
разгледаните
елементи
образуват
фенокомплекси
на
дерматоглифа
(рисунката) на носното огледало на
породата Монбелиард.
Сред папиларните образования на
носното огледало на животните от
изследваната
порода
найразпространени са гънките с форма на
дълги и къси полоси и многоъгълници.
Наблюдават
се
асиметрични
и
симетрични
индивиди.
Рехавата
структура преобладава над плътната.
Елементите
от
строежа
на
8

SUMMARY
The article is the diretions and
the curvetions of the lines and the
shape of the wrinkles of the nose
mirror of animals belond to
Montbeliard bred. An evaluation the
dermatoglyphic consistence has been
done – thin or thick structure,
symmetry – symmetricalness and
asymmetricalness. The colour of the
nose mirror has been investigated –
main colour, shade, dark spots and
depigmentation. The combinations
of the different elements make the
dermatoglif of the nose mirror of the
Monbeliard breed.
Among the pappilous formations
of the nose mirror of the animals of
the researched breed the most
popular are the wrinkles with the
shape of arcs, short poloses and
polygons.
Asymmetrical
and
symmetrical animals are seen. The
thik structure prevails the thin one.

дерматоглифа
на
породата
Монтбeлиард могат да се използват при
индентификацията и паспортизацията
на животите, а така също като маркери
на даден признак на породата и стадото
във връзка с усъвършенстването на
различни
генетични
селекционни
критерии.

The
elements
of
the
construction of the dermatoglif of
the Montbeliard breed can be used in
identification and making passports
of the animals and also are markers
of a symptom of the breed and the
herd, connecting the improving of
different genetic celection criterias.

13.Марков Н., 2014. Изследване на дерматоглификата на носното
огледало при Българско черношарено говедо във ферми на северен
централен район. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,
ISSN:1311-0489, vol., 17, 4, 781-792.
РЕЗЮМЕ
Разглежда се дерматоглификата на
носното огледало на крави от
Българското черношарено говедо в
четири ферми на северен централен
район и връзката му с млечна
продуктивност.
Направена
е
характеристика и класификация на
петте дерматоглифни типа на носното
огледало
при
Българското
черношарено говедо. Изследвани са
морфометричните
параметри,
дермални гънки, гребени, бразди, овали
и елипси, както и цвета на носното
огледало при БЧШГ. С увеличаване на
кръвтта
на
Холщайн-фризийската
порода намалява честота на срещане на
дерматоглифите зърно 4.81 – 5.03% и
комби 9.16 – 10.57%. Унаследяването
на типа на дерматоглифа на носното
огледало от потомството открива
възможност за приемане на този
принак за маркер за идентификация и
родствена
принадлежност
в
селекционната
работа
в
говедовъдството.

9

SUMMARY
This article is about the
dermatoglyphic of the nose mirror of
the cows from the Bulgarian Black
Pied Cattle on four farms in the
North Central Region and its
conection with the milk production.
A characteristic and a classification
of the dermatoglyphic types of the
nose mirror with the BBPC is mode.
Morphometric parameters dermal
wrinkles, lines, ovals, ellipses and
also the colour of the nose mirror of
the BBPC. Increasing the blood of
the Holstein Friesian Cattle bread the
frecuency of meeting dermatoglyphic
papilla decreases. The derivation of
the type of dermatoglyphic of the
nose mirror in the generation opens
the opportunites to accept this
symptom
s
a
marker
for
identification and original belonging
in the selection work of in cattle
breeding.

14.Марков Н., 2015. Характерни елементи от структурата на носното
огледало на Българското родопско говедо. Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.18, 4, 639-648.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се и анализират направлението и извитостта на браздите,
както и формата на кожните гънки на носното огледало на животни от
породата Българско родопско говедо. Направена е оценка на плътността
на дерматоглифа – рехава и плътна структура, симетрия - симетричност и
асиметричност. Изследван е цвета на носното огледало – основен цвятсиво черен, нюанси, петна и депигментираност.
Съчетания от разгледаните елементи образуват фенокомплекси на
дерматоглифа /рисунката/ на носното огледало на породата Българско
родопско говедо.
При папиларните образования на носното огледало на животните от
изследваната порода най-разпространени са комбинации на гънките с
форма на дълги и къси полоси и от многоъгълници.Наблюдават се
асиметрични и симетрични индивиди. Плътната структура преобладава
над рехавата.
Елементите от строежа на дерматоглифа на породата Българско
родопско говедо могат да се използват при индентификацията и
генетическата паспортизацията на животите, а така също като маркери на
даден признак на породата и стадото във връзка с усъвършенстването на
различни селекционни критерии.
15.Марков Н., 2015. Морфологични и функционални свойства на
виметата на крави от Монбелиардската порода. Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.18, 5, 793-801.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се морфологичните и функционални особености на
виметата на крави от Монбелиардската порода.
Изследването се проведе в Експерименталната база на ИПЖЗ град
Троян. Обект на изследването бяха 35 крави от Монбелиардската порода
разделени на три групи. Изследвани бяха виметата на крави на първа,
втора и трета и по-вече лактации.
Морфологичните и функционални свойства на вимето показват
равномерно развитие при изследваната порода. Разстоянието между
предните цицки на крави при първа лактация е 5,3 см, при задните 8 см, а
разстоянието от най-ниската точка на вимето до пода е 69 см.Това показва,
че са изпълнени изискванията за вимето към машинно доене.
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Пълновъзрастните животни превъзхождат първотелките по
разстояние между предните цицки 3,2 см, по разстояние между задните
цицки 3,7 см по разстояние от най –ниската точка на вимето до земята 5,9
см, по ширина на вимето 9 см, по дължина на вимето 8 см и по обхват на
вимето 22 см.
Обемът на вимето при първотелките е 28,8 дм², при кравите на втора
лактация се наблюдава увеличение с 3,9 дм², или с 13,5 %, а при
животните на трета и повече лактации увеличението е с 11,7 дм², или с
40,6%.
16.Марков Н., 2016. Месна продуктивност на бракувани крави от
Черношарената порода в плевенския регион. Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.19, 6, 75-86.
SUMMARY
Experiment was conducted to determine the meat yield for four months in
two groups of 10 cull cows from Bulgarian Black-and-White cattle owned by
DG "Resorts of the sentence" in two farms of Prisons Belene Pleven all the
region of Pleven.It was found that under intensive fattening of cull cows from
Bulgarian Black-and-White cattle a high growth rate is stated (average daily
gain of 983 g per 917 g, and the first of the second group) cull cows during the
first two months. By increasing live weight during fattening clinical yield
improved to 52.85% in 627 kg of live weight in group I of cull cows and 55.4%
at 653 kg live weight in Group II of cull cows in the fourth month. The rhythm
of behavioral display of cows from different groups is not the same despite the
same conditions of feeding and breeding.
17.Марков Н., 2016. Характеристика на носното огледало и връзката
му с млечната продуктивност на български родопски говеда. Journal
of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.19, 6, 5061.
SUMMARY
Studies were conducted on'Bulgarian Rhodope Cattle' breed in theherd of
the experimental base in RIMSA,in the town of Troyan, and private farmers
from the region of the town of Devin in 2014. 57 animals were studied –35
cows, 5 heifers,16 calves and 1 bull. Animals are mainly bound, as a two - hour
walk is provided per a day. Milking in the experimental base of RIMSA in
Troyan is performed in a milking room INTER PULS – a small milking room1 x
7, and the rest of the animals a re milked by a mobile milking unit. The
examination of the photograph of fragments of the surface of the papillary layer
of the nasolabial plate showed that its size is a constant and its continuous
11

increase could be observed in the growth and development of each individual.
The type of dermatoglyph of the 51 nasolabial plate in 'Bulgarian Rhodope
Cattle' is transmitted to the offspring, therefore it is possible to use it as a marker
in the selection. The highest milk production in average lactations was noticed
in dermatoglyphic pattern "Class"–34.61%, followed by "Crown" pattern –
29.65% and "Combo" pattern – 26.65%, and the lowest was for "Grain" pattern
–10.21%.

18.Славкова С., Марков Н., Стойчева С.,2017. Репродуктивни
особености на възпроизводството при Българското черношарено
говедо в плевенския регион в зависимост от нивото на
продуктивност. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,
ISSN:1311-0489, vol.20, 5, 72-79.
SUMMARY
A comparative assessment was conducted on milk production and
chemical composition of milk from four farms with 'Bulgarian Black and White
Cattle' in the region of Pleven. An analysis was made of the impact of
insemination age on productivity in the first and second lactation of heifers and
cows. The increase of the period between two calvings reduces the efficiency
and profitability of using of cows. The fertility of animals is reduced with the
increase of quantitative and qualitative parameters of milk production.
Population of studied dairy cattle shows good acclimatization abilities and
extensive plasticity of the examined indicators.
19.Марков Н., 2017. Състояние и перспективи на месодайното
говедовъдство в Украйна. Диалог, ISSN 1311-9206, 4, 38-46.

ABSTRACT
The situation and prospects for the development of meat-bearing cattle in
Ukraine are discussed. Тhe survey was conducted over the period 2012-2015.
Facilities were farms, business organizations, cooperatives and state institutions
involved in meat-breeding cattle in the Republic of Ukraine.
There are historical, natural-climatic, fodder and economic prerequisites
for the development of meat-bearing cattle breeding in the Republic of Ukraine.
An existing gene pool of local breeds (Ukrainian, Volyn, Poles and Southern
meats) and imported breeds (Aberdin Anguis, Simeanal, Sharole and Limosin)
are observed. The technology and organization of meat-based cattle breeding in
the conditions of intensive agriculture in all nature-climatic zones and
administrative regions is mainly worked out, analyzed and utilized.
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20.Марков Н., Стойчева С., Славкова С., Механджийски И., 2017.
Пасищно поведение на месодайни лактиращи крави от различни
генотипи. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:13110489, vol.20, 5, 62-71.
SUMMARY
A study was conducted on lactating meat cows of the following breeds:
Aberdeen-Angus, crossbreeds F1 Aberdeen-Angus x Hereford, and AberdeenAngus x 'Bulgarian Rhodope Cattle' with calves at 3-4 months, breed on
artificial pasture, in the region of Troyan. The pasture is located at 386 meters
altitude on flat terrain with traditional grassland. The following behavioural
reactions were studied: grazing and rest, moving and watering of cows, and
suckling, grazing and rest of calves. The reported meteorological indicators were
typical for late fall. It has been found that the cows were grazing from 4.59 to
5.12 hours average for twenty-four-hour period during the experiment, and
calves were suckling and had rest 5-7 times during the day, 2-3 times at night.
21.Марков Н., 2017. Биологична ефективност и химичен състав на
мляко от Монбелиардски и Сименталски крави. Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol. 20, 6, 54-58.

РЕЗЮМЕ
Разглежда се и се анализира
млечната
продуктивност
на
Монбелиардски и Сименталски крави
отглеждани в Експерименталната база
на
Института
по
планинско
животновъдство и земеделие, град
Троян. Изследвани са млечната
стойност на млякото. Процентът
продук-тивност и химичния състав,
сухото вещество, сух безмаслен
остатък (СБО) и енергийната на сухото
вещество е константен обобщаващ
признак, опреде-лящ концентрацията
на краве мляко. Определено е и
живото тегло на изслед-ваните
животни. Изчислени по формули са
биологичната ефективност и коефицентът на биологична пълноценност
13

SUMMARY
Milk production is studied and
analyzed of Monbeliarde and
Simmental Cattle that are being
raised in the Experimental Base of
the Research Institute of Mountain
Stockbreeding and Agriculture, in
the town of Troyan. Milk production
and chemical composition, dry
matter, non-fat solid (NFS) and the
energy value of milk were studied.
Dry matter percentage is constant
generalizing indication determining
the concentration of cow's milk. Live
weight of animals was determined.
Biological efficiency and coefficient
of biological full-cream milk were
calculated by formulas.

на млякото.

22.Славкова С., Димитров Д., Шиндарска З., Марков Н., 2017.
Проучване на връзката между някои стопански и биохимични
показатели с качествения състав на пашата при месодайни говеда.
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.20,
1, 92-101.
SUMMARY
The study was carried out on 36 cows of meat breeds, such as Hereford,
Aberdeen - Angus and Limousine in the Experimental Base of RIMSA in the
town of Troyan. An assessment of the general body condition was determined
(GBC). Blood samples from these animals were gathered and analyzed. Grass
samples were subjected to laboratory testing through a classic Weende method
in order to determine nutrients and chemical composition. It has been found that
the general body condition is directly related to the protein content of grass for
beef cattle in the conditions of free pasture farming. The calcium and
phosphorus content in blood serum is dependent on the content of the elements
in the grass. The 93 Aberdeen - Angus breed showed the best metabolic
activities in the pastures used.
23.Маркова М., Св. Стойчева, Марков Н., 2018, Екстериор и
конституция на якове отглеждани в България, Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, Troyan, Bulgaria, volume
21, 2, 82-90.
РЕЗЮМЕ
Направена е класификация на цвета на кожата и космената покривка
на якове, отглеждани в Република България.
Разглеждат се екстериорните измерения, получените индекси и
линейния профил на якове от популацията, отглеждана в Република
България. Необходимостта от изучаването на екстериора се обуславя от
това, че той се явява външно изражение на конституцията. На 6-месечна
възраст мъжките животни превъзхождат женските с 3,6 %, на 12 месечна
възраст превъзходството е с 5,6 %, а на 36-месечна възраст разликата е
значително по- голяма 11,6 %. Анализирана е растежната способност и
връзката и с конституцията на животните. На 12 месеца живото тегло
варира от 147,66 кg при женските до 167,53 кg при мъжките животни. На
36 месеца живото тегло при е 328,87 кg при мъжките и 265,47 кg при
женските. На 60 месеца-331,60 кg при мъжките животни и 278,04 кg при
женските.
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24.Марков Н.,, М. Маркова, М. Христов, Цв. Димитрова-Христова,
2018. Програмни пакети с тримерно моделиране в морфологията и
дерматоглификата на носното огледало при говеда. Journal of
Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol. 21, 2, 17-24.
РЕЗЮМЕ
Компютърната графика е дял от компютърните науки изучаващ
методите на цифровото синтезиране и обработка на визуалното
съдържание.
Тримерното моделиране представлява нова възможност за
визуализация на различни морфологични структури на носното огледало
при говедата. Продуктът Blender е безплатен и може да се използва при
реализиране на паспортизацията, дерматоглификата и фенетиката в
говедовъдството.
25.Марков Н., Сн.Славкова, Св.Стойчева, 2018. Динамика на растежа
на кожата и космената покривка при адаптация към технологията на
Монбелиардски и Сименталски крави отглеждани свободно. Journal
of Moumtain Agticulture on the Balkans, ISSN:1311-0489, vol.21,2, 9-16
РЕЗЮМЕ
Приведени са данни за динамиката и растежа на кожата и космената
покривка при млечни крави от породите Мотбилиард и Симентал
отглеждани свободно във фермата на Експерименталната база на ИПЖЗ в
района град Троян. Отчитат се измервания на кожата в областта на шията,
на върха на лакътната става и на средата на последното ребро, определено
е съотношението на различните категории влакна в %, теглото им и ъгъла
на представяне. Измерванията на дебелината на кожата са извършвани с
помощта на кутиметър по сезони (зима, лято, есен). Установено е теглото
на космите в 1 cm², дебелината и процентното съотношение на различните
влакна.
26.Марков Н., 2018. Тенденции в развитието на месодайното
говедовъдство в Република Беларус. Eastern Academic Journal, ISSN
2367-7384, 2 , под печат
ABSTRACT
The following main trends of meat cattle development in the Republic of
Belarus have been viewed. Meat cattle in Belarus is based on absorbable
crossing of the inactive part of the dairy cattle population of Black-and-White
and Simmental cattle with bulls of specialized meat-breeds as Aberdeen Angus,
Hereford, Limousine and Sharole.
15

A pure-breeding of populations of listed breeds within reasonable limits
that are mostly imported has been observed. The most natural and implemented
pastures are used. The fattening of animals is performed with coarse and
succulent fodder and optimal amounts of concentrated feed. Three hundred and
seventy organizations and 263 agricultural farms are in involved in beef-cattle in
Belarus.
Nineteen attested tribal enterprises provide the basis for growing of four
specialized meat-breeds Aberdeen Angus - 39%, Limousine - 34%, Hereford 23%, and Sharole - 4%. General herd of meat cattle is 109000, including 52000
meat cows.
27.Markov N., Stoiceva S., Markova M.,2018. Characteristics elements of
Dermatoglyph of shepherd Dog of Bordor collie and Alabai (Central Asia
shepherd Dog). Journal of Boulcan ecology, ISSN 1311-0527, vol.21,1,
67-72.
SUMMARY
Phenetic and typological analyses have been conducted on varies
morphological signs of the dermatoglyph of Border Collie and Central Asia
Shepherd Dog (Alabai) dog breeds. Hereditary condition was found in the skin
phenotypic complex of the nasolabial plate in both breeds. The study allows the
identification and passportization of studied individuals and to comprise a
catalogue of dermatoglyphic data.
28.Марков Н., Т. Божанска, Сн.Славкова, 2018. Поведение на
месодайни бици отглеждани
на пасищно-ливаден комплекс.
Животновъдни науки, ISSN:0547-7441, под печат
РЕЗЮМЕ
Проучено е поведението на две групи от по два бика отлеждани
съвместно с крави от породите Херефорд и Лимузин на изкуствен
пасищно-ливаден комплекс „Бояджиевото” собственост на Института по
планинско животновъдство и земеделие в покрайнините на град Троян.
Комплексът е разположен на 610 m надморска височина, върху равен терен
с традиционен тревостой. Снети са метеорологичните показатели
характерни за късна пролет и са изследвани поведенческите реакции:
паша, почивка, движение, прием на вода, дефекация, уриниране и актове
на проявена агресия.
Естественият тревостой, който е и основен източник на храна за
изследваните животни в пасищният комплекс е богат на растителни
видове, от които най-голямо участие заемат разнотревите (55%), следвани
от групата на житните (38%) и бобови (7%) треви.

16

Атмосферните условия и ботаничния състав на пасището оказват
влияние върху етологичните реакции на изследваните животни.
Установено е, че биците от породата Херефорд са пасли 10,32 часа в
денонощието по времето на експеримента, а тези от породата Лимузин
10,40 часа. Биците от двете породи са почивали средно 11,39 min., а
кравите 11,17 min. Актовете на агресия за изследвания период са
сравнително краткотрайни: за Херефордските бици и крави съответно 40 и
35 min, а за Лимузинските 39 и 35 min. Най-продължителни са актовете на
агресия към моторно-превозни средства, преминаващи автомобили и
птици, а по-слабо изразени са тези към хора, кучета и дивеч (лисици).

III. Научни публикации в национални реферирани и индексирани
списания без импакт фактор (6)
29.Марков Н., Маркова М., 2013. Изследване на структурата на
различни служби, окaзващи контрол върху говедовъдството във
Франция. Социално-икономически анализи, ISSN 1313-6909, 6, 8388.
РЕЗЮМЕ
Разглежда се текущото състояние на различни служби, занимаващи
се с индентификация, контрол, организация и селекция в Република
Франция. Анализира се натрупаният дългогодишен опит в областта на
селекцията, отбора и експорта на продукция от говедовъдството и
начините на подобряване на ефективността и рентабилността на същото,
както и бъдещо приложение на някои добри практики у нас.
30.Марков Н. 2013. Преглед на месодайното говедовъдство в
Република Молдова. Социално-икономически анализи, ISSN 13136909, 6, 27-31.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се основни тенденции в развитието на месодайното
говедовъдство в република Молдова. Животни от специализираните
месодайни породи се отглеждат в отделни малки ферми при разработени и
внедрени технологии. Значителна част от неактивната популация на
млечните и комбинираните породи говеда, от 25% до 40% в определени
райони на страната се заплождат с бици на специализираните месодайни
породи, като кръстоските F1 се угояват до високо живо тегло 500-700
килограма.Промишлено кръстосване масово се прилага в Ришкански,
Глоднянски, Окницки и Бричански район. В частния сектор се отглеждат
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85% от говедата в страната, а останалите са в държавни и кооперативни
предприятия. Броят на кравите е намалява от 217000 през 2005 година на
134000 през 2012 година като тази негативната тенденция се запазва.
31.Марков Н., Маркова М., 2013. Състояние и тенденции в развитието
на говедовъдството в България през периода 2009–2012 г. Социалноикономически анализи, ISSN 1313-6909, 6, 72-77.
РЕЗЮМЕ
Разглежда се текущото състояние на говедовъдството в Република
България през периода 2009/2012 година. Периодът се характеризира с
паралелна криза на икономиката в България и ЕС, която оказва своето
влияние върху състоянието на говедовъдството, неговата структура и
потенциал. Обект на статията са показателите: брой млечни крави, средна
млечност, общо производство на краве мляко, брой месодайни крави,
производство на месо от говеда в кланично тегло.
Развитието на месодайно говедовъдство като алтернатива е и
необходимост, поради ниското ниво на месодобива от говеда в страната.
Използван е сравнителен и ретроспективен анализ за установяване на
тенденциите в говедовъдството в Република България във временния
интервал 2009-2012 година.
32.Марков Н., 2014. Месодайно говедовъдство. Студия. ISBN 978-6191162-545, Издавамком Плевен, ISBN 978-619-1162-545-1, 1-51.
ВЪВЕДЕНИЕ
За обезпечаване на нормалните нужди на организма на човека и
повишаване на неговата работоспособност е необходимо приемането на
определени количества биологично качествено говеждо месо. Говеждото
месо се явява един от основните продукти, влизащи в менюто на
българина. Основната задача на месното говедовъдство е
производството на висококачествено телешко и говеждо месо и кожи.
В света съществуват около хиляда породи говеда, но само десетки от тях
са специализирани в месно направление. Месодайните породи имат висока
енергия на растеж, добре оползотворяват храната, предимно груби
фуражи, имат ниски капиталовложения и висок кланичен рандеман - 6265% и повече. Притежават добра аклиматизационна способност и
устойчивост към неблагоприятните фактори на средата. Говеждото месо по
биологична пълноценност и вкусови качества превъзхожда месото,
получено от млечни породи говеда (вкус, аромат, нежност, мраморираност
с мазнини /прошареност/).
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Организацията и технологиите на месодайното говедовъдство си
имат своите особености. Отглеждането става на пасището. Пасищата са
оградени от електропастири или естествени и телени ограждения и
снабдени с поилки, хранилки за подхранване с концентриран фураж и
загони за ветеринарно обслужване. Животните са на пасището от април до
края на октомври. Изключително важно е правилното заплождане /в
рамките на 2-3 месеца/ и недопускането на аборти и смъртност при
телетата. Кравите не се доят. Месодайната крава е монопродуктивна. От
нея се получава 1 теле. Получените телета се отглеждат на пасището по
системата крава - теле /крави кърмачки/ 6-8 месеца до достигане на 200220 килограма. След отбиването се подхранват, а в последващ етап се
угояват до достигане на определени килограми на определена възраст. За
почивка се използват стари обори или се изграждат леки навеси или
ветроупорни стени. Месодайното говедовъдство при правилна организация
и технология може да бъде рентабилно.
През последните няколко години се извършва преструктуриране на
говедовъдството в България. Броят на месодайните говеда расте. Стадо от
месодайни говеда представлява добра алтернатива за ефективно
икономически изгодно производство
на месо в планинските и
предпланинските региони.
33.Марков Н., 2015. Лумбрикултура /вермитехнология/ при
преработката на оборски тор и отпадъци от сенаж и силаж от
говедовъдството. Хранително–вкусова промишленост, ISSN 13110179, бр.3, 38-41.
РЕЗЮМЕ
Разглеждат се резултати от технологията на производството,
химичния състав и микробиологичния статус на биохумус (биотор)
получен от говежди оборски тор и смеси на съшия със силаж, сенаж и
други биологични отпадъци, като възможност за преработване и
оползотворяване във връзка с европейската „нитратна директива” за
изграждане на задължителни торища във кравефермите в Република
България.
Получени са варианти в диапазона на 18400-19200 бр./м² на легло за
90 дни. Наличието на кокони в леглата доказва излюпването и нормалния
живот на нови малки червеи. Най-високо е повишението при легло №14200 бр./м² захранвано с чист оборски говежди тор, а най -ниско е при
легло №3- 3400 бр./м², захранвано със смес от 50% оборски говежди тор и
50% отпадъци от сенажни траншеи.
Разработената технология позволява за 90 дни да се получи
биохумус от порядъка на 77,28±0,3 кг до 80,64±0,2 кг, като най-високо е
съдържанието на биохумус при легло №1, а най-ниско при легло №2.
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Лумбрикултурата /вермитехнологията/ е технология за биологично
пречистване /деконтаминиране/ на оборски тор посредством култивирани
червей и асоциирани в тях бактерии, като се наблюдава значително
намаляване на колиформните бактерии и броя на плесените и дрождите.
34.Марков Н., 2015. Промишлено кръстосване на крави от от
Българското Черношарено говедо с бици от породата Абердин Ангус
в млечни ферми на Плевенския регион. Хранително – вкусова
промишленост, ISSN 1311-0179, 1-2, 46-47.

SUMMARY
Research was carried out into scientific experiment with two groups of
male calves: I group - Bulgarian Black and-White calves - 5 animals and 2nd
group - crosses between Aberdeen Angus cattle and Bulgarian Black and-White
calves - 5 animals.The experiment was conducted at the prison in dairy farm
town of Belene.In order to conduct the experiment the calves in groups were
evenly matched in age to the principle of analogues. Animals from both groups
were kept in two-group box. The feeding was conducted with ad libitum made
based on alfalfa hay, corn silage, ground wheat straw and the concentrate
mixture.The resulting cross of Bulgarian Black and-White calves and Aberdeen
Angus outperform their peers - 9 months to 28.8 kg or 12.2%, 12 months to
48.1 kg or 15% to 50.3 kg or 12.7%. The using of an industrial crossing
Aberdeen - Angus Beef breed as paternal, which is characteristic for its
infertility allows to avoid complications at birth, and also to obtain F1 crosses
with high growth capacity and meat items.

IV. Научни публикации в сборник трудове от конференции (1)
35.Марков Н., Стойчева С., Маркова М., 2017. Кръгла маса: Потенциал
за развитие на фермерските пазари в България. Регионален
фермерски пазар Троян – тенденции и предизвикателства.
Академично издателство „Ценов“, 223-227.
ABSTRACT
Разгледано е текущото състояние и проблеми на фермерски пазари и
техните продукти по света и у нас. Направен е дескрептивен и
ретроспективен анализ на фермерския пазар в Троян. Същият изгражда
трайни връзки между фермери и производители и насърчава местното
населбение към популярно автентично земеделие.
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1-105, Монография.
2. Марков Н., 2014. Практично ръководство по месодайно
говедовъдство. Издавамком, Плевен, ISBN: 978-619-162-398-3, 1121, Монография.
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