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Abstract 

The purpose of the analysis is based on the results of the economic, 
environmental and social characteristics of two different dairy cattle production 
systems to identify and compare their index of sustainable development and 
conditions for its improvement. Stages through which this research passed are: 
study of literature in the field of sustainable development; development of a 
methodology for the study of sustainable development suitable for dairy farms; 
research and analysis of the sustainability of both production systems - 
conventional and organic; conclusions and recommendations. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Говедовъдството в България е водещ подотрасъл на животновъдството. 
Според „Аграрен доклад 2009” на МЗХ то създава 12,8% от стойността на 
брутната продукция в отрасъл “Селско стопанство”. Чрез осигуряването на 
оборски торове се дава възможност на стопаните да вкарват в употреба 
земи, които са неподходящи за растениевъдство, като използват публични 
природни ресурси като ливади, пасища и др. Млечното говедовъдство 
осигурява множество различни ползи както за фермерите, така и за 
икономиката като цяло, може да се каже, че със своята мултифункционалност 
допринася и за устойчивото развитие на селските райони. 

Темата за устойчивото развитие е разглеждана от много автори (Ivanova, 
2005; Atanasov, 2009) и е залегнала в настоящите стратегии на ЕС, в който 
България е член вече повече от 3 години. Млечното говедовъдство е 
отрасъл, който през последните 20 години бележи намаляване броя на 
животните и оттам – спад в производството на мляко. Сравнителният анализ 
между конвенционалния и биологичния начин на производство би могъл да 
покаже пътищата на бъдещите стратегии за постигане на устойчиво развитие. 
Много от авторите, изследващи устойчивото развитие, намират широк кръг от 
показатели, разделени в групи, които се обединяват в единен индекс, 
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показващ цялостно устойчивото развитие на дадена ферма. В текущата 
работа е направено изчисляване и съпоставка на този индекс. Показани са 
индексите за устойчиво развитие на двете производствени системи за млечно 
говедовъдство – конвенционална и биологична. Съпоставката отразява 
особеностите на производствените системи, но и подчертава проблемите, 
които се срещат в целия млечен говедовъден сектор на България. 

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

За провеждането на изследването са използвани три групи показатели, 
изхождащи от основните цели за устойчивото развитие - икономически 
просперитет, здравословна околна среда и социално равновесие. Оценката 
за всяка група се формира от няколко показателя, които съдържат няколко 
подиндикатора. Информацията е за 2009 година и е събрана с помощта на 
анкетна карта. 

Икономически показатели. Те са три показателя – за производи-
телността,  рентабилността и печалбата. Използват се и подиндикатори за 
измерване на производителността – брой на млечните крави и добив на 
мляко. 

Екологични показатели. Едни от силно засегнатите области на 
екологията при конвенционалните производства са замърсяване на водите и 
въздуха, които намаляват биоразнообразието. Поради тази причина тук се 
използват следните категории показатели: енергийна ефективност, 
биологично разнообразие и управление на отпадъците. 

Социални показатели. Селското стопанство като начин на живот е 
обвързано с ежедневието на фермерското семейство и същевременно е 
бизнес. Като такова то трябва да съдържа в себе си добри условия за 
развитие на извършващите го. Достъпът до здравеопазване, образование и 
културно развитие са необходими условия за съществуването на устойчиво 
производство. За целта са използвани следните категории показатели: 
стандарт на живот, хуманно отношение към животните и качество на 
производството. 

 
РЕЗУЛТАТИ  

I. Анализ на конвенционалната ферма 
Фермата се намира в град Кочериново, община Кочериново, област 

Кюстендил, в бивш стопански двор. Фермата е втора категория, системата на 
отглеждане е свободно боксово. Броят на говедата във фермата е 70, като 
включва 49 млечни крави, 15 юници и 6 бика. 

В таблица 1 се вижда оценката на деветте показателя, представени в 
десетобална система, като десет е най-високият желан резултат. Това са 
осреднени оценки на показателите. Графично те са представени във фигура 
1. Тяхната средноаритметична оценка показва цялостния индекс за 
устойчивост на фермата, който в случая е 6,46. Вижда се, че на тази ферма 
повечето показатели са сравнително високи. Управлението на отпадъците е 
на средно ниво, тъй като фермерът не използва напълно оборския тор. 
Относно рентабилността, в която участва капиталът, фермата е направила 
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значителни инвестиции за покриване на изискванията за пререгистрация в 
първа категория. 

 
Таблица 1 

Показатели за устойчиво развитие на конвеционалната ферма 

Показател Оценка 

Оценка на продуктивността 7,25 

Оценка на рентабилността 2,00 

Оценка на печалбата 7,50 

Енергийна ефективност 6,25 

Биоразнообразие 6,00 

Управление на отпадъците 5,00 

Качество на живот на фермерското семейство 7,50 

Хуманно отношение към животните 8,33 

Качество и безопасност на продукцията 8,57 

Индекс за устойчиво развитие 6,46 

 
 

 
 

Фиг. 1. Анализ на конвенционалната ферма 

 
II. Анализ на биологичната ферма 
Фермата се намира в село Добродан, община Троян, област Ловеч. 

Фермата е първа категория. Броят на говедата във фермата е 166, като 
включва 90 млечни крави, 30 юници и 40 женски телета за разплод.  

В анализа на биологичната ферма оценките за показателите са 
показани в таблица 2 и фигура 2. Биологичната ферма има максимална 
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оценка по отношение на печалбата, хуманното отношение към животните и 
качеството на продукцията. Докато печалбата се дължи на високите изкупни 
цени на биологичното мляко, хуманното отношение към животните и 
качеството на продукцията са изисквания към биологичните производители. 

 
Таблица 2 

Показатели за устойчиво развитие на биологичната ферма 

Показател Оценка 

Оценка на продуктивността 5,74 

Оценка на рентабилността 4,00 

Оценка на печалбата 10,0 

Енергийна ефективност 3,75 

Биоразнообразие 8,00 

Управление на отпадъците 7,50 

Качество на живот на фермерското семейство 1,67 

Хуманно отношение към животните 10,0 

Качество и безопасност на продукцията 10,0 

Индекс за устойчиво развитие 6,73 

 

 
 

Фиг. 2. Анализ на биологичната ферма 
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III. Сравнителен анализ на резултатите на конвенционалната и 
биологичната ферма 

В сравнителния анализ на двете фирми на фигура 3 се очертават 
основните различия в показателите им. В оценката за качество на живот 
биологичната ферма е значително по-ниско оценена от конвенционалната и 
това се дължи най-вече на разположението й, което е отдалечено от голямо 
населено място. Рентабилността и на двете ферми е значително ниска и това 
се дължи на високите капиталовложения като цяло в сектора на млечното 
говедовъдство. Забелязва се също и ниска продуктивност на кравите от 
биологичната ферма. Това се дължи на фуражите и породите, отглеждани 
там. Относно енергоемкостта конвенционалната има по-висок показател и 
това се дължи на скоро постъпилите инвестиции в нея. 

 

 
 

 
Фиг. 3. Сравнителен анализ на конвенционална  

и биологична млечна ферма 

 
ИЗВОДИ 

Изводите, които може да се направят относно устойчивостта на двете 
ферми, са, че единните индекси за устойчиво развитие са близки малко над 
средната оценка – конвенционална – 6,46; биологична – 6,73. 

Това говори за все още не толкова силната устойчивост на фермите 
от този мащаб според показателите, използвани в изследването. Биологич-
ната ферма е с по-висок показател. Това се дължи на максималните й оценки 
по отношение на печалбата, хуманното отношение към животните и 
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качеството на продукцията. Последните два показателя са обвързани с 
изискванията към този начин на производство. 

Препоръките за подобряване на устойчивото развитие на млечните 
ферми, които от очертаните резултати може да се направят, се отнасят за 
модернизирането на технологичната база, спомагаща за намаляването на 
енергоемкостта, използване на алтернативни възобновими горива или 
локално използване на природна енергия. Също за подобряването на 
устойчивостта си според показателите е препоръчително фермите добре да 
планират своето бъдещо развитие. 

Националната стратегия за устойчиво развитие на Република 
България е документ (НСУР), който е разработен вследствие на поетите 
ангажименти на международно равнище за изработване на национални 
стратегии за устойчиво развитие. Стратегията се базира на обновената 
Стратегия за устойчиво развитие на ЕС и на обновената Лисабонска 
стратегия. 
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