
ОЦЕНКА   НА   ПРОДУКТИТЕ   ОТ   
ОВЦЕВЪДСТВОТО  – ВЪЛНА, 

КОЖИ, МЕСО И МЛЯКО 



Овцете са едни от най-разпространените домашни животни у нас и по света. 
Това се дължи преди всичко на големите им адаптационни възможности към 
различните екологични и фуражни условия, както и голямото разнообразие от 
продукти,  които се получават от тях – вълна, месо, мляко, кожи, тлъстини (лой), 
рога, копита и оборски тор. Тези продукти освен за директна консумация и 
използване от населението са и източник на суровини за кожарска, кожухарската, 
текстилната, млекопреработвателната и месо-преработвателната промишленост. 
      Във връзка с голямото разнообразие от продукти и суровини за 
преработващата индустрия често се явява необходимост от разрешаване на 
спорове и извършване на оценки на продуктите от овцевъдството. Това налага 
експертите-оценители да познават законодателството, респективно 
стандартизацията в тази област и особеностите на отделните продукти.  
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Оценка на вълна 
 В нашата страна се отглеждат различни породи овце със 
специфични качествени характеристики на получаваната вълна. 
Във връзка с преценката и рационалното използване на вълната в 
текстилната промишленост тя се класифицира по определени 
основни признаци. Класификацията на вълната по същество 
представлява цялостна система за разделяне на вълната по 
различни типове и класове в зависимост от изискванията към тях, 
като суровина за вълнено-текстилната промишленост.  
 У нас въпросите за подготовката и окачествяването на вълните 
при изкупуването се извършва по БДС 507/88 – “Вълна овча 
стригана”.  



Класификации на вълната 
според БДС.  

 1.1. В зависимост от вида на влакната, които я съставят.  
 1.1.1. Еднородна - съставена  от един вид влакна, изравнени  по дължина и 
дебелина, групирани в щапел. 
  В зависимост от вида на съставящите я влакна (пухови или преходни) 
еднородната вълна бива:  
 мериносова – състояща се само от пухови влакна с дебелина до  
 25 µm –с качество 60, 64 и 70 (Табл. 1); 
 мериносоподобна  - състояща се само от пухови влакна с дебели- 
 на от 25 до 29 µm – с качество 58 и 56.   
 кросбредна – състояща се от преходни влакна с дебелина от 25 до  
 34 µm, с качество 58, 56, 50 и 48 и кросбреден характер на влакната; 
 еднородна местна подобрена – състояща се от преходни влакна с  
 дебелина от 29 до 40 µm, с качество 50, 48, 46 и 44; 
 първи, втори и трети клас; 
 къса вълна. 
 1.1.2. Нееднородна (смесена вълна) – състояща се от повече от един  
 вид  влакна  –   осилести,  пухови,  преходни,  сухи, мъртви,  кучешки  и  
др. Влакната  са  групирани  в снопчета с широка основа и заострен  връх, 
наречени косици.  
 В зависимост от съотношението на влакната, които я съставят, 
нееднородната вълна бива:  
 полугруба – когато преобладават тънките пухови влакна; 
 груба  - когато преобладават дебелите осилести влакна. 



1.2. В зависимост от свързването на отделните 
снопчета влакна в руното, сезона на стрижба и от 

възрастта на стриганите животни вълната се дели на:  
 1.2.1. Рунна вълна – вълната от едно животно, добре 
свързана в цялостен пласт, който се нарича руно. За рунна 
вълна се приемат и парчета от руна с тегло над 150 g, загънати 
заедно с руното от което произхождат.  
 1.2.2. Парчета от руна – парчета с тегло под 150 g. 
 1.2.3. Вълна, получена от втора стрижба и стрижба 
на кожи – получава се от така нар. втора или есенна стрижба 
на овцете или при стрижба на кожи от заклани по 
необходимост или умрели от незаразни заболявания овце. 
Обикновено вълната е по-къса и не образува руно.  
 1.2.4. Агнешка вълна – получава се от стрижба на 
агнета. Тя има витлообразно навити в снопчета влакна. 
Свързването между влакната и снопчетата е слабо, поради 
което вълната не формира плътно руно.  
 1.2.5. Подстриг – получава се при подстригване на овцете 
рано напролет и произхожда от опашката, вътрешните страни 
на краката, част от корема (около вимето) и от главата (около 
очите).  



1.3. В зависимост от това дали е здрава, чиста, 
замърсена или повредена, вълната се дели на:  

 1.3.1. Нормална вълна – състои се от 
здрави, чисти и неповредени влакна, с нормално 
съдържание на серей. Допуска се до 6% от 
повърхността или масата на руното да има 
следните примеси и дефекти: бутрак, репей или 
други растителни примеси, мъртви влакна, 
засегнати от краста, прекъдрени, запарване, 
слепени влакна с извержения на повече от 2/3 от 
дължината на влакната, прищипване, изядени от 
молци и сплъстени (кече).  
 Не се допуска в нормалната вълна да има 
замърсяване с неизперяеми бои – блажна боя, 
асфалт, катран, а също и наличие на сезал.  
 1.3.2. Бутраклива вълна – тя съдържа 
бутрак, репей или други растителни примеси в 
количество повече от 6% от обема и теглото на 
руното. Разпределя се на бутраклива вълна: 
 от 6 до 12 % - I-ви клас;  
 от 12 до 20 % - II-ри клас. 



1.3.3. Дефектна вълна – в нея има дефектни влакна 
повече от 6% от обема и теглото на руното. 

Дефектната вълна бива:  
 първи дефект – от 6 до 18% повредени влакна; 
 втори дефект – от 18 до 30% повредени влакна. 
 Дефектите, които могат да се срещнат във вълната са:  
 силно сплъстени влакна (кече); 
 влакна повредени от краста; 
 влакна с изтънявания по дължината им (гладна вълна) – 

появяват се при гладуване или боледуване на животните; 
 мъртви влакна – дебели влакна с нарушена структура, 

къси и силно чупливи; 
 прекъдрени влакна;  
 запарени, деструктирани влакна;  
 слепени с кал и извержения на повече от 2/3 от 

дължината им; 
 влакна повредени от молци.  
 Допуска се в нормалната вълна да има до 0,5% престриг. 

Когато той е в по-голямо количество, вълната не се 
изкупува, а се връща на стопанството да се почисти. 
Престрига се получава при повторно или многократно 
преминаване на стрижбената машина през един и същи 
участък.  

 Допускат се в бутракливата и дефектната вълна влакна 
със замърсявания от неизперяеми вещества – блажна 
боя, асфалт, катран и др. В количество до 0,7% от масата 
на руното.  



 1.4. В зависимост от цвета вълната бива:  

 
 бяла – състояща се само от бели или съдържаща пигментирани влакна в 

количество до 4% от обема и теглото на руното; 
 пигментирана (цветна) – съдържаща повече от 4% пигментирани влакна.  

 

 Технически изисквания. 
 

 2.1. Еднородна вълна. Класирането на вълната се извършва въз основа на 
дебелината и дължината на влакната в основните части на вълната – плешки, 
страни и гръб , заемащи 2/3 от повърхността и масата на руното. Нежността и 
дължината на вълната от второстепенните участъци на руното – бут, врат, 
глава и корем не се вземат предвид. Разделянето на вълната по видове и 
класове се извършва според изискванията, посочени на Таблица 2. Вълната от 
млади животни с еднородна вълна, които се стрижат за първи път на 18-
месечна възраст е по-слабо изравнена и с по-сухи и заострени върхове.  



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ  
НА ЕДНОРОДНА ОВЧА ВЪЛНА по БДС – 507/88 

Дебелина на влакната Минимална дължина на щапелите, 

mm 

 

Вид на вълната 

µ качество I-ви 

клас 

II-ри 

клас 

III-ти 

клас 

 

къса 

 

цветна 

Фина До 23,0 70, 64 65 55 40 30 40 

мериносова 23,1 – 25,0 60 65 55 40 30 40 

Мериносоподобна 25,1 – 29,0 58, 56 70 55 40 - 40 

Кросбредна        

тънка 25,1 – 29,0 58, 56 80 70 - - 70 

груба 29,1 – 34,0 50, 48 90 70 - - 70 

Местна  подобрена        

тънка 29,1 – 34,0 50, 48 70 55 - - 55 

груба 34,1 – 40,0 46, 44 75 60 - - 60 

 

Таблица 2.  



 2.2. Нееднородна вълна.  
 Нееднородната вълна се разделя на полугруба и груба.  
 Нееднородната полугруба вълна – състои се основно от преходни и по-малко 

пухови и осилести. Има слабо изразен косичест строеж.  
 Нееднородната груба вълна е с ясно изразен косичест строеж на руното във 

всички части на тялото. Разликата по дължина и дебелина на влакната е добре 
изразена. Вълната е с малко серей. Дели се на I-ви клас с дължина над 150 mm 
и II-ри клас с дължина под 150 mm.  

 2.3. Вълна от втора стрижба и от стрижба на 
кожи. 

 Тя се характеризира с по-малка дължина, но минимума е 40 mm. Влакната са 
по-слабо свързани в снопчета и при малка дължина не образуват руно и то се 
разпада на парчета. Вълната е с по-малко серей и е по-чиста. Разделя се на 
еднородна и нееднородна, според вида на влакната, които я изграждат.  

 2.4. Агнешка вълна – Тя се характеризира с по-малка дължина и 
по-слаба свързаност на влакната в снопчета. Не винаги се образува руно, а 
влакната са меки и с тирбушонообразно завити върхове. Според дебелината и 
дължината на влакната от основните топографски участъци (плешки, страни и 
гръб) агнешката вълна се разделя на видове и класове (Табл. 3). 



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ НА АГНЕШКА ВЪЛНА  
Таблица 3. 

Характеристика  

Вид влакна минимална 

дължина, mm 

качество микрони, µ 

1. Еднородна бяла    

    Фина мериносова 30 64 и нагоре До 23,0 

    Мериносова 30 60 23,1 – 25,0 

    Мериносоподобна 35 58 и 56 25,1 – 29,0 

    Кросбредна 40 от 58 до 48 25,1 – 34,0 

    Местна подобрена 35 от 50 до 46 29,1 – 37,0 

2. Нееднородна бяла  40 - - 

3. Цветна 40 - - 

Забележка: Установяване дължината на агнешка вълна при спор трябва да 

става посредством лабораторни контролни изследвания по методиката за прана 

вълна чрез средно претеглена дължина.  

Вълна добита от агнета, образуваща добре оформено руно и отговаряща по дължина на 
изискванията за рунна вълна (Табл. 2) се класира и заплаща като такава.  
2.5. Подстриг – Вълната е силно замърсена, накъсана на дребни парчета. При руна от 
неподстригани овце силно замърсената вълна от тези участъци се отделя.  
Подстригът се разделя на два класа: 
I-ви клас – подстриг от тънкорунни и полутънкорунни овце; 
II-ри клас – подстриг от всички останали овце. 



3. ПРАВИЛА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ,ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ 

И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ  
Класирането на вълната по БДС 507-88 се извършва в стопанствата-производители от 

специалисти експерти, като предварително руната се почистват от кал, тор, престриг, подстриг, 
растителни и други примеси. Така класирана вълната се опакова и предава в преработвателното 
предприятие по партиди, според нейния тип и клас. 

При класирането на вълната в момента на покупко-продажбата се извършва преглед на не по-
малко от 20% от руната или количеството вълна в партидата. При отклонение в качеството и 
състоянието на вълната, тя не се приема, или установените проценти на отклонение се отнасят за 
цялата партида.  

Допуска се в дадена партида до 3% вълна не отговаряща на изискванията за съответния вид, 
клас и качество и то, ако неотговарящите руна или количества са от съседен вид, клас и качество на 
вълната. 

При спор относно дефектността и бутракливостта на вълната, процентното съдържание на 
дефектната или бутраклива вълна се установява чрез контролна сортировка на нови 20% от спорната 
партида. Установеният при тази сортировка процент се приема за цялата партида. 

При спор относно качеството (дебелината) на вълната се прави контролна проверка на още 10% 
от партидата, в присъствието на двете заинтересовани страни. Тази експертна проверка се прави от 
специалист-бонитьор или комисия от областния съвет.  

При възникнали нови спорове за нежността на вълната или нейната влажност или замърсеност, 
те се разрешават чрез лабораторно изследване на проби от текстилната лаборатория на 
“Булгарконтрола” или други лицензирани лаборатории. Пробите за лабораторни изследвания се 
вземат от всяко десето руно на спорната партида, от основните топографски участъци в размер от 50 
до 100 g от руно. За определяне на влажността се вземат щапели от цялата площ на руното с 
помощта на шаблон. Пробите се поставят в отделни полиетиленови пликчета с поредния номер на 
руното. 

Парчетата от руна по-леки от 150 g, в количество до 10% от партидата, се вземат и заплащат 
като рунна вълна, а количеството над 10% се заплаща с 10%-тов отбив от съответната цена. 

Стандартната влажност на вълната е 16%. При спор, определено количество вълна, взето чрез 
средна проба, се разстила на тънък пласт и се оставя да престои 48 часа при температура 20ºС и 
относителна влажност 65%. По разликата в теглото преди и след изследването на пробата се 
определя каква е разликата от стандартната влажност на вълната. Полученото различие се отнася за 
цялата партида вълна. Вълната се изкупува серява (непрана) и се заплаща на килограм според 
действащите към момента или договорни цени. Според БДС 507-88 вълната трябва да се заплаща на 
килограм прана (чиста) вълна. За съжаление у нас все още няма такава практика във 
взаимоотношенията между производителите на вълна и купувачите.  



4. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА 
ВЪЛНАТА 

 Опаковката се извършва след окачествяването и сгъването на руната. Вълната 
се опакова в чисти и здрави харари или бали поотделно според вида, класа, цвета 
и наличие на дефекти. Формата, размерите и масата на балите се определя в 
зависимост от техниката, с която се разполага. В харарите вълната се нарежда 
плътно, след което всеки харар се зашива със здрав канап. Харарите тежат около 
90-100 kg.  
 Маркирането на харарите и балите се извършва с етикет с размери 60 х 100 
mm “Бристол” зашит към устата на харара или превръзката на балата и 
пломбиран. Всеки етикет съдържа следните данни: наименование и адрес на 
производителя; вид, клас, цвят и състояние на вълната; маса-бруто, тара, нето; 
рандеман на вълната (ако е определен); пореден номер на харара или балата. 
 Транспортирането на вълната и въобще нейното изнасяне от склад трябва да 
бъде съпроводено с ветеринарно-санитарен пътен лист. Ако тя се транспортира в 
същото населено място, партидата вълна трябва да се съпровожда от служебна 
бележка, попълнена от ветеринарните органи.  



II. ОЦЕНКА НА КОЖИ ОТ ОВЦЕТЕ 

 Кожите от овцете (овчи, шилешки и агнешки) са ценна суровина за кожухарската и 
кожарската промишленост. В тази връзка те са обект на търговска дейност и често 
възникващи в процеса на работата спорове. Класирането на кожите от овцете се извършва 
според изискванията на БДС 239-72.  

 1. Класификация на кожите от овце.  
 В зависимост от възрастта на овцете, от които се добиват суровите кожи се делят на 
овчи, шилешки и агнешки. 
  Овчи кожи. Получават се от овце над 8-месечна възраст. Площта им в сухо състояние е 
над 3 800 cm2 – произведението от дължината на кожата (от шията до корена на опашката) 
и нейната ширина (в областта зад плешката). Тези кожи имат добре оформени млечни 
папили и скротум. Коремните стени са силно разтегнати. Космената покривка е типична за 
възрастните овце.  
 В зависимост от дължината на вълната те се разделят на: вълнести – с дължина на 
вълната над 5 cm, полувълнести – от 2 до 5 cm и безвълнести – с дължина на влакната 
до 2 cm. Рандеманът на вълнестите кожи трябва да е минимум 55%, на полувълнестите – 
50% и на стриганите – 40%. По-голямата част от овчите кожи се използват в кожарската 
промишленост.  
 Шилешки кожи. Получават се от млади животни над 8-месечна възраст. Площта на 
сухата кожа също е над 3 800 cm2. Млечните папили или скротумът обаче са полуразвити, а 
коремните стени са стегнати. Космената покривка е типична за категорията. Рандеманът е 
средно 45%.  
 Агнешки кожи. Получават се от агнета до 8-месечна възраст. Площта на сухата кожа е 
до 3 800 cm2. Млечните папили или скротумът не са развити. Най-ценното при агнешките 
кожи е космената им покривка, която се отличава с по-голяма гъстота, специфична мекота и 
блясък. Към тази група се отнасят и кожите от преждевременно родените агнета (багани), 
които са с по-рядка и къса вълна. Средният рандеман на агнешките кожи е 40%. У нас 
агнешките кожи се получават през пролетта и лятото, като по-голяма част от тях се 
използват в кожухарската промишленост.  



2. ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КОЖИТЕ ОТ ОВЦЕ 

 
 Овчите, шилешките и агнешките кожи се класират в три качества:  
 I-во качество – Кожите са със здрава тула, правилно снети, 
консервирани и съхранени. Космената покривка е без недостатъци и 
повреди. Допускат се кожи със слабо проявен пуфлак (по-тънка тула), но 
не повече от 10% за партида, а не се допускат такива с репик (бразди по 
тулата). Сухите кожи тежат над 250 g, а баганите от 100 до 250 g.  
 II-ро качество са кожите с по-тънка тула. Сухите кожи тежат над 250 
g. Допускат се кожи с до 10% неизползваема площ, до 20% бутраклива 
вълна и до 15% остатъци от тлъстини и месо.  
 III-то качество са кожите, при които неизползваемата площ е до 
30%. Тук се причисляват и кожите със силно проявени пуфлаци.  
 Кожите, които не отговарят на изискванията за III-то качество са 
нестандартни.  



3. ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ КАЧЕСТВОТО НА КОЖИТЕ  

 3.1. Породна принадлежност на животните.  
 Здравината на кожите зависи от хистологичното устройство на кожата, което 
има породни особеност. Кожата на грубовълнестите породи е с по-добре развит 
ретикуларен слой, поради което те са по-здрави в сравнение с кожите на овцете 
от останалите направления. Обратно при тънкорунните овце този слой е слабо 
развит, поради което качеството на кожите при тях е по-лошо. Полутънкорунните 
заемат междинно положение. Най-известни и специализирани породи овце за 
кожи са Романовската и Каракачанската порода.  
 3.2. Снемане на кожите.  
 Качественото и внимателно снемане на кожите означава да не се допускат 
прерязвания и наличие на остатъци от месо и тлъстини по свалената кожа. 
Съществуват и се практикуват два начина за снемане на кожите: чрез прерязване 
на коремната стена и без прерязване по коремната стена (на тулум). И при двата 
начина предварително в подкожието се вкарва въздух. Това спомага за по-лесното 
отделяне на кожата от трупа на животното.  
 В случаите, когато върху кожата (тулата) има остатъци от месо или тлъстини, 
тя трябва веднага да се почисти от тях (да се излеши). Това ще предпази кожата 
от разваляне (възникване на гнилостни процеси) и ще улесни процеса на нейното 
консервиране.  



3.3. КОНСЕРВИРАНЕ НА КОЖИТЕ  
 В прясно свалените кожи се развиват повече от 20 вида бактерии, които при 20-37ºС се 
развиват бурно и бързо разлагат кожите.  
 Признаците за разлагане на кожите са: появяване на слуз по повърхността на тулата 
(невълнестата част), при което се променя цвета на кожата, поява миризма на гнило, 
влакната започват да се скубят лесно. Поради това до няколко часа след снемането им кожите 
трябва да се консервират.  
 3.3.1. Сухо-безсолно консервиране. Кожите се свалят без прерязване по коремната стена, 
с космената покривка навътре и се опъват с пръчки в областта на предния, средния и задния 
пояс. Сушат се на сянка, под навеси или в проветриви помещения. Сушенето продължава 5-7 
дни. Овчите кожи се сушат до влажност 15±2%, а агнешките 12,5±2%, като не се допускат 
пресушени или недоизсушени участъци. Не се допуска сушене на пряка слънчева светлина 
или на изкуствени източници на топлина (печки, калорифери и др.), което води до 
неравномерно изсушаване на кожите.   
 3.3.2. Мокро-солено консервиране. Кожите се консервират чрез солене без по-нататъшно 
сушене. На 1 kg кожа се поставя 300-350 g сол. След осоляване тя се разтваря, действа 
свиващо и консервиращо. Кожите се довеждат до влажност 41-47% и при преработване не се 
опресняват. Този начин е един от най-добрите и е най-често използван. Консервирането се 
извършва за 4-5 дни. Изискват се обаче специални помещения.  
 3.3.3. Сухо-солено консервиране. Това е комбинация между сушене и мокро солене на 
кожите. Отначало кожите се посоляват със сол в количество 20-25% от теглото им. Когато 
разтворът се насити се получават кристали по повърхността на кожите, те се подлагат на 
сушене.  
 Този начин е удобен когато температурите са високи липсват специални помещения за 
мокро-солено консервиране. 
  3.4. Съхраняване на кожите.  
 Обикновено току-що консервираните кожи не се обработват веднага, поради което е 
нужно да се създадат благоприятни условия за тяхното съхраняване. 
 Сухите кожи се запазват в сухи и тъмни помещения при температура до 25ºС и 
относителна влажност 65-70%. Те се нареждат на стифове върху дървени скари на 10-15 cm 
от пода. Подреждат се тула върху тула и космена покривка върху космена покривка. Върху 
всяка кожа се насипват по 10-12 g нафталин. 
 Кожите, солени по мокросоления начин се съхраняват в солидни помещения с циментови 
подове, непропускащи стени и отточни канали. Стените трябва да бъдат измазани с цимент 
или блажна боя на височина 2 m. Кожите се съхраняват при температура 5-18ºС и 
относителна влажност 75-85%. Така могат да се съхраняват дълго време.  



4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОЖИТЕ 

 Кожите от различни категории овце се обработват по два начина – без 
космената покривка (в кожарската промишленост) и с космената покривка (в 
кожухарската промишленост). 
 При кожите предназначени за кожухарската промишленост изискванията са по-
големи и касаят следните показатели:  
 Гъстота на влакната – По-голямата гъстота на влакната е по-желана, поради 
възможностите за производство на по-ценни артикули. Преценява се окомерно.  
 Вид на влакната – Кожите със смесена вълна трябва да бъдат с 
преобладаване на пуховите влакна. Кожите с еднородна вълна трябва да бъдат с 
изравнени по дебелина и дължина влакна, както в щапела, така и топографски. 
 Цвят и блясък на влакната – Най-желан е белият цвят, защото може да се 
боядисва различно. Желателно е космената покривка да бъде с естествен блясък.  
 Степваемост – Най-важното качество на вълната за кожухарски цели. Не са 
желани кожите, при които влакната се завалват и степват.  
 Живост на влакната – Това е пъргавината и еластичността на влакната, 
изразяваща се в способността им бързо да се връщат в първоначалното си 
положение след като прекараме ръка по вълнестата част на кожата. Това е 
свързано с високото потребителско качество на кожите.  
 Нежност и мекота на вълната – Голямата нежност и мекота на кожата са 
желани само ако са съчетани с добре изразена еластичност и пъргавина.  
 Здравина на захващане на влакната – Здравото захващане на влакната за 
кожата е задължително условие за високото качество на бъдещите артикули, за да 
се избегне тяхното проскубване. То зависи както от качеството на суровата (току-
що свалена) кожа, така и от консервирането и съхраняването.  



5. КОЖАРСКА ПРОДУКЦИЯ  

 5.1. Овчи мешин и фодра – Приготвя се от овчи и шилешки кожи. 
Продъбват се растително и се използват в обувната промишленост.  

 5.2. Велур за палта. Използват се агнешки, шилешки и по-малко овчи 
кожи. Лицевата част на велура е плюширана. Използва се за якета, 
дамски и детски палта, чанти и др.  

 5.3. Цветни кожи за палта. Приготвят се главно от овчи и по-малко 
от шилешки кожи. Обработват се хромово, оцветяват се и се използват 
за якета, палта и др.  

 5.4. Напа. Използват се агнешки и шилешки кожи. Тя е с мека и гладка 
плюширана повърхност. От нея се приготвят ръкавици и галантерийни 
изделия.  

 5.5. Гюдерия (заишева кожа). Прави се предимно от овчи кожи, 
чрез специално маслено продъбване. Има голяма мекота и 
хигроскопичност. Използва се за почистване на стъкла.  



6. КОЖУХАРСКА ПРОДУКЦИЯ.  

 При някои от кожите се обработва космената покривка, която се използва за лицева част, 
а при други тулата, която се използва за лице.  

 6.1. Агнешки кожи с обработен косъм – това е 60-65% от производството в 
кожухарската промишленост.  

 6.2. Мерлушки – от полутънкорунни местни агнета. Космената покривка се подстригва 
на 6-12 mm. Влакната са с различна насоченост и блясък, като формират вълнистост. 
Оцветяват се различно.  

 6.3. Шпиц – от кожи с по-груба вълна, без подстригване. При багрене долната част на 
влакната се оцветява различно. Имитират дивечови кожи.  

 6.4. Нутриета – от полутънкорунни агнешки кожи, космената покривка се подстригва на 
8-14 mm. Боядисват се и се изправя косъма. Имитират кожа от нутрия.  

 6.5. Панофикс – от кожи на тънкорунни агнета, шилета и овце. Вълната се престригва 
на 11-16 mm. Влакната се обработват, къдрицата се изправя и им се придава блясък. 
Имитира скъпи дивечови кожи.  

 6.6. Каплама – прави се от повредени и нискокачествени кожи. Използва се за подплата 
на шуби.  

 6.7. Астраганени кожички – най-скъпите и най-търсените агнешки кожички. Получават 
се само от Каракулската порода агнета, заклани не по-късно от 5-я ден след раждането. 
След тази възраст особената и ценна форма на къдриците и блясъка на влакната 
изчезват. Среща се черен (основно), сив, кафяв и бял каракул. Най-ценен е черния, 
следван от сивия. Къдриците се преценяват по големината и дължината на валяците, 
гъстотата, плътността, еластичността и блясъка на вълната.  

 У нас тази порода не е разпространена. В миналото са правени неуспешни опити за 
интродукция. Най-големите производители на астраганени кожички са Турция, 
Афганистан, ЮАР и бившите азиатски съветски републики.  



III. ОЦЕНКА НА МЕСО ОТ ОВЦЕ  

 Овцете със специфичните си биологични особености за получаване на 
вълна, мляко и кожи се приема, че са с ограничени възможности за 
производство на месо, в сравнение с други селскостопански животни. Но 
специализацията в продуктивните направления и интензификацията в 
репродуктивните и производствени процеси през последните години рязко 
повлия за увеличаване възможностите за производство на месо от овцете, 
както и върху общата им ефективност.  
 В света се наблюдава обща тенденция на намаляване на 
специализираните овце за вълна и увеличаване относителния дял на тези 
специализирани за месо. В Нова Зеландия те достигат 92-98%, в Уругвай – 
до 90%, в Аржентина – над 50%, Австралия – 25%. Подобна е 
тенденцията и в Западна Европа.  



1. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ МЕСОДАЙНОСТТА НА ОВЦЕТЕ 

 1. Фактори влияещи върху месодайността на овцете. 
 1.1. Породна принадлежност. В света съществуват специализирани породи овце за месо, при които освен 
по-добри месодайни качества селекцията се води и по плодовитост – Шароле, Тексел, Ил дьо франс, Блю дьо Мен, 
Дорсет хорн и други, при които плодовитостта надхвърля 200% (Фиг. 2).  
 Интерес представлява и водената системна селекция по плодовитост при някои мериносови породи – Бурула, 
млечни породи – Източно фризийска и др.  
 1.2. Индивидуални различия – това дава възможност за водене по селекция по месодайност.  
 1.3. Използване на промишлено кръстосване.  
 Кръстосване, при което се използват кочове от специализирани месодайни породи, а получените агнета се 
реализират за месо.  
 1.4. Влияние на типа на раждане (родени като единаци или близнаци). Обикновено единаците се раждат 
по-едри и растат по-бързо през бозайния период. Установено е обаче, че при близнаците, особено след бозайния 
период (след 100-120-дневна възраст) настъпва компенсация в интензитета на растеж и те бързо настигат, а 
понякога превъзхождат единаците.  
 1.5. Влияние на пола. Мъжките агнета имат по-висок интензитет на растеж и имат по-добри кланични 
показатели. Мъжките достигат по-високо живо тегло. Женските животни са по-скорозрели и по-рано започват да 
отслояват тлъстини.  
 1.6. Влияние на предкланичното живо тегло и възрастта.   
 Традицията и изискванията на пазара диктуват на какво живо тегло да се колят младите животни. 
Изследванията по отношение на вкусовите качества на месото и икономическата значимост на месодайността в 
общата икономическа структура показват, че е най-целесъобразно цигайските агнета да се колят на 30 kg, 
тънкорунните на 35 kg, полутънкорунните и местните на 35-40 kg, а за породата Ил дьо франс на 40 kg.  
 1.7. Организационни и технологични фактори.  
 Те са свързани преди всичко със системата на отглеждане и хранене, като пряко влияят върху икономическите 
показатели и свързаните с това избор на възраст и живо тегло за клане на животните.  
 1.8. Изкупни цени. Пазарната ситуация и свързаните с нея изкупни цени е съществен фактор за 
производството на месо от овцете. Съществуващите у нас цени не са съобразени с интензитета на растеж на 
развъжданите у нас породи овце и не поощряват това производство. Напротив, те се явяват като ограничаващ 
фактор за развитието на месодайното овцевъдство, особено що се отнася до реализация на млади животни над 25 
kg. Реализирайки агнетата с живо тегло до 25 kg фактически стопаните не могат да реализират напълно техния 
биологически потенциал за бързо натрупване на мускулна маса и получаване на по-голямо количество месо.  
 Нужно е по-добро балансиране на цените по категории, качество и видове месо от овцете.  



2. ОЦЕНКА НА МЕСОДАЙНИТЕ КАЧЕСТВА НА ОВЦЕТЕ  

 Оценката се извършва окомерно и чрез палпация на определени части от тялото и трупа 
на закланите животни. Окомерната оценка се извършва на определени части от тялото, 
които имат пряко отношение към месодайността – дълбочина и ширина на гръдния кош, 
дължина на гърба и крупата, заоблеността на бутовете и развитие на костната система.  
 2.1. Оценка телесното състояние (ОТС) на живи животни /по Тодоров и сътр., 
1994/.  
 ОТС на овцете се извършва чрез палпация (с опипване на определени части от тялото на 
овцете), а именно: 
 а)  усещане при опипване на бодлестите израстъци (Фиг. 3а); 
 б)  изпъкналост  и  степен  на  покритите  с  тлъстини  на  напречните  
       израстъци на поясните прешлени (Фиг. 3б); 
 в)  степен  на  замускуленост  на  натрупване  на тлъстини в областта  
       под напречните израстъци (Фиг. 3в);  
 г)   дебелина на гръбния мускул и изпълненост  с мека тъкан на ъгъла  
       между бодлестите израстъци и напречните израстъци (Фиг. 3г). 
 В зависимост от установеното при палпацията се поставят следните оценки (Фиг. 4а и 4б)  
 Оценка 0 – изтощени овце 
 Оценка 1 – много слаби овце 
 Оценка 2 – слаби овце 
 Оценка 3 – средно охранени овце 
 Оценка 4 – добре охранени овце 
 Оценка 5 – затлъстели овце. 



2.2 ЕКСПЕРТНА ТЪРГОВСКА ПРЕЦЕНКА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 
 Според БДС 885-76 съществуват следните изисквания по категории:  
 Агнета – млади животни (мъжки и женски) с млечни зъби (Фиг. 5а), живото тегло на които е следното: 
 при породи и кръстоски от равнинните райони – до 28 kg при нормална нахраненост без да се спада 
стомашното и чревно съдържание, не се изкупуват агнета под 12 kg. 
 при породи и кръстоски от полупланински и планински райони до 23 kg при нормална нахраненост без да се 
спада стомашното и чревно съдържание, не се изкупуват агнета под 10 kg. 
 Шилета – млади животни (мъжки и женски), които нямат сменени млечни резци или е сменена само първата 
двойка резци (Фиг. 5б), женските не са прекарали бременност и нямат признаци за такава, при съответното живо 
тегло. 
 за равнинните райони – над 28 kg, при нормална нахраненост без да се спада стомашно-съдържимото; 
 за планински и полупланински райони – над 23 kg при нормална нахраненост и без да се спада стомашно 
съдържимото. 
 Овце, овни и кочове – възрастни животни, независимо от живото им тегло, които имат сменени най-малко 
първите четири резци (Фиг. 5в).  
 В зависимост от телесното състояние изкупуваните овце за клане (според БДС 885-76) се отнасят в две 
категории: 
 Първа категория – добре охранени животни с развита мускулатура и подкожни тлъстини. При опипване на 
поясницата в областта на хълбочните ямки и в основата на опашните прешлени се установява добра охраненост.  
 Втора категория – включва животни с не добре изразена охраненост. Мускулатурата е по-слабо развита, 
почти не се установяват подкожни тлъстини. Животните са тесни, с остри форми. При опипване прешлените са 
ясно очертани. 
 Неугоените животни се изкупуват като промишлен брак, с отбив от цената или въз основа на кланичния 
рандеман. 
 За клане и реализация според БДС 885-76 за клане се допускат само здравно освидетелствани животни, 
отговарящи на ветеринарно-санитарните изисквания. Допуска се клане и реализация на животни, които не 
отговарят на изискванията по живо тегло и степен на охраненост, но само когато клането е по необходимост, 
удостоверено от ветеринарен лекар. Животните могат да се изкупуват и остригани, при условие, че стрижбата е 
извършена 15-20 дни преди клането. Когато кожата на животните е повредена от наранявания, заболявания от 
тумори и паразити, или вълната е силно замърсена, се прави отбив от стойността на животните до 3,5%.  
 Всяка партида животни, изкупени за клане и реализация трябва да бъдат освидетелствани със следните 
документи:  
 Ветеринарно свидетелство за здравословно състояние и местопроизхождение. 
 Експедиционен лист (по образец) – съставя се при изкупуването и окачествяването.  
 Посочените по-горе документи съпътстват животните при транспортиране до постъпване в кланицата.  



3. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ЦЕЛИ ТРУПОВЕ И ПОЛОВИНКИ ОТ ОВЦЕ  

 Според БДС 553-86 месото добито от овце, предназначено за продажба или преработка 
бива:  
 Според възрастта и масата на трупа: 
 агнешко – от агнета с маса на трупа 5-12 kg за породите и кръстоските от равнинните 
райони и 5-10 kg за породите от полупланинските и планински райони;  
 шилешко – от шилета с маса на трупа над 12 kg за равнинните и над 10 kg за 
планинските и полупланински райони;  
 овце – от овце и кастрирани кочове, независимо от масата и със сменени поне предни 
четири резеца. 
 Според степента на охраненост шилешкото и овче месо бива:  
 Първо качество – угоено 
 Второ качество – не угоено  
 Според термичното състояние месото бива:  
 неохладено 
 охладено 
 замразено  

13 – 16 kg По-малко от 9 kg 9 – 12.5 kg 



3.1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 Месото от овцете и въобще от ДРД  се пуска за продажба, преработване или 
съхраняване на цели трупове или половинки. Половинките се получават чрез точно 
разделяне на трупа надлъжно по средата на гръбначния стълб. Главата се отрязва 
гладко между тилната кост и първия шиен прешлен. Краката се отрязват в китковата 
става и скакателната става. Опашката остава към кланичния труп. Вътрешните органи 
без бъбреците и околобъбречните мазнини се отстраняват. По месото не се допуска да 
има остатъци от вътрешни органи, вимена, съсирена кръв, замърсявания от стомашно-
чревно съдържание, зацапвания от кръв и други замърсявания. Труповете или 
половинките не трябва да са с повредена повърхност, кръвоизливи и набитости.  
 Неохладеното месо е това, което е получено до 2 часа от добиване-то му (клането). 
Цветът на шилешкото и овчето месо е светлочервен до вишневочервен, а при стари 
животни е тъмночервен, а на тлъстината бял до светложълт. Цветът на агнешкото месо 
е бледорозов, а на тлъстината – бял с розов оттенък.  
 Консистенцията е еластична, а мирисът е характерен, без странични отклонения. 
Обезкървяването трябва да бъде пълно. До 2 часа след добива-нето неохладеното месо 
трябва да се подложи на охлаждане от 0ºС до 4ºС и едва тогава се предлага в 
търговската мрежа и за общественото хранене.  
 Охладено месо – Получено след охлаждане до температура на месото в дълбочина 
0-4ºС, със суха повърхност, без замърсявания, без следи от плесен и ослизяване. Цветът 
на месото и тлъстините е запазен както при неохладеното месо. Консистенцията е 
еластична, като при натиск деформацията изчезва за една минута.  
 Измерването на температурата на охладеното и замразено месо става мускулно, на 
бедрото на дълбочина 6-10 cm или до костта.  
 Охлаждането се извършва в хладилна камера при температура 0-2ºС, при 
относителна влажност 80-85% и максимален срок на съхранение до 14 дни.  
 Замразено месо – Получено след замразяване с температура на мускулатурата не 
по-висока от минус 8ºС. Повърхността на трупа или на половинките трябва да е без 
замърсявания, без плесени, скреж или лед. Не се допускат потъмнявания на месото. 
Консистенцията е твърда.  
 Замразяването не може да се извърши до минус 12ºС и до минус 18ºС. При първото 
ниво на замразяване сроковете за съхранение са за овчето и шилешко месо – до 8 
месеца, а за агнешкото – до 4 месеца. При второто ниво на замразяване срока за 
съхранение на овчето и шилешко месо е до 12 месеца, а за агнешкото – до 6 месеца.  



В зависимост от степента на отлагане на месо и тлъстини в трупа 
(половинката) според БДС 555-86 съществуват следните качества месо от 

овце: 

 Агнешко месо – Пълномесест до средномесест задоволително развит труп с 
ненакъсана или накъсана лоена покривка. Костните израстъци не изпъкват или 
слабо изпъкват, бъбреците са покрити изцяло или частично с тлъстина.  

 Шилешко месо – първо качество – Пълномесест, добре развит кланичен 
труп, с непрекъсната лоена покривка. Костните израстъци не изпъкват. 
Бъбреците са покрити с тлъстина. Има слаба мраморираност на месото при 
напречен разрез на бута.  

 Шилешко месо – второ качество – Средномесест, задоволително развит 
кланичен труп, костните израстъци изпъкват слабо. Слабо накъсана лоена 
покривка. Бъбреците отчасти са покрити с тлъстини.  

 Овче месо – първо качество – Пълномесест, добре развит кланичен труп с 
непрекъсната лоена покривка. Костните израстъци не изпъкват. Бъбреците 
изцяло са покрити с тлъстини. Добре изразена мраморираност при напречен 
разрез на бута.  

 Овче месо – второ качество – Средномесест, задоволително развит 
кланичен труп със слабо накъсана лоена покривка. Костните израстъци 
изпъкват слабо. Бъбреците отчасти са покрити с тлъстини.  

 При окачествяване на кланичните трупове не се допуска наличието на 
патогенни микроорганизми и плесени.  



3.2. МАРКИРОВКА НА ТРУПОВЕТЕ И ПОЛОВИНКИТЕ ОТ ОВЦЕ 

 
 На всяка половинка или труп се поставят един до 
друг печати в областта на плешката и на външната 
страна на бута както следва:  
 Печат на ветеринарния контрол – кръгъл, с 
диаметър 3,5 cm2, съдържащ буквите ВК (ветеринарен 
контрол), наименованието на населеното място и 
номера на преглеждащия.  
 Печат за категоризация и дата на 
производство – Категорията се означава с римски 
цифри I и II. Агнешкото се означава с “А”, шилешкото 
с “Ш”, от овце, овни и кочове с “М”. Овчето, 
шилешкото и агнешкото месо, както и от овни и 
кастрирани кочове се подпечатват със син печат. 
Месото обявено за нестандартно се подпечатва с 
правоъгълен печат, съдържащ наименованието 
“нестандартно”, с височина на буквите 1,5 cm.  



3.3. РАЗФАСОВКА НА ТРУПА (СПОРЕД БДС 4348-78) 

 
 А. Разфасовка на месо от овце.  
 При разфасоването на трупа от овцете има следните части: плешка; 
врат, котлет (пържола); гърди; бут; таз (тазово парче); бедро; джолан 
(преден и заден); слабини (Фиг. 6). 
 Б. Разфасоване на месо от млади животни.  
 При разфасоването на млади животни има следните части: врат; 
агнешка плешка; котлет (пържола); бут и слабини.  
 При разфасоването за кулинарни нужди има следните качества: 
 I-во качество – плешка,  врат,  котлет (пържола),  бут (тазово парче и  
       бедро); 
 II-ро качество – гърди; 
 III-то качество – слабини, джолани, закол. и обрезки. 
 При разфасоване на трупа или половинката обикновено от врата се 
получава 7,3%, от плешката – 45,5%, от котлета – 7,2%, от бута – 33,8%, 
от слабините – 5% от общото тегло на трупа. Около 1,2% са фирата и 
техническите отпадъци. Вариране по отношение на посочените по-горе 
цифри има по-голямо или по-малко в зависимост от породността и 
телесното състояние на животните (Фиг. 7). 





4. ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА МЕСОДАЙНОСТТА ПРИ ОВЦЕТЕ 

 
 4.1. Предкланично живо тегло – определя се преди клането, след 24 
часово гладуване.  
 4.2. Тегло на трупа – включва теглото на изчистения труп с бъбреците без 
вътрешните органи, главата, краката и опашката – овце – 22-32 kg; агнета – 10-15 
kg; шилета – 16-22 kg.  
 4.3. Кланично тегло – теглото на трупа плюс вътрешните мазнини.  
 4.4. Кланичен рандеман – отразява процентното съотношение на 
кланичното тегло към предкланичното живо тегло (Фиг. 8). Варира в много широки 
граници (37-58%).  
 4.5. Процент на субпродуктите към предкланичното тегло.  
 Те са I-ва категория – черен дроб, сърце, диафрагма, мозък и език; 
         II-ра категория – глава, бял дроб, трахея, стомах, черва (празни), далак 
тестиси и околочревни вътрешни  мазнини. 
 4.6. Съотношение на месо – кости в трупа – определя се чрез 
обезкостяване на едната половинка. Може да се отчете и по отделни части. 
Колкото е по-широко и в полза на месото,толкова по-добре. Варира според 
породната принадлежност и степента на угоеност – от 60 до 80%.  
 4.7. Състав на месото. Определя се чрез отпрепариране и определяне на 
съотношението между мускулатурата, сухожилията и тлъстините в 
месото.  



5. ПРИЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С ВКУСОВИТЕ КАЧЕСТВА НА МЕСОТО 

 
 5.1. Цвят. Има съществено значение. С възрастта месото добива по-

тъмен цвят. Активно действащите мускули са по-тъмно оцветени. Това 
се обяснява с по-високото им съдържание на миоглобин. Смята се, че 
от породите с по-жив темперамент се получава по-тъмно и по-вкусно 
месо.  

 5.2. Крехкост. Зависи от съдържанието и съотношението на колагена, 
еластина и водното съдържание в месото. Колкото повече е 
съединителната тъкан, толкова месото е по-твърдо и жилаво. С 
възрастта крехкостта се влошава.  

 5.3. Аромат. Той е специфичен за младите, възрастните и мъжките 
животни. Преобладават породите овце с остър характерен мирис на 
месото. Селекцията и вкусовите качества на хората са повлияли до 
голяма степен върху този признак. Например английските и френски 
специализирани за месо породи нямат тази остра миризма на месото, 
каквато има останалите и особено тези, отглеждани в Азия и Арабския 
полуостров.  

 Начинът на обработка също влияе в известна степен върху 
миризмата на месото от овцете. При варене и печене месото 
губи острия си мирис, а при пържене го засилва.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



IV. ОЦЕНКА НА ОВЧЕ МЛЯКО 

 Овчето мляко е биологична течност с бял до слабо пепеляв цвят. Съдържа повече от 
100 хранителни вещества, най-важните от които са мазнините, млечната захар, 
минералните вещества и витамините. По химичен състав и хранителност значително 
превишава кравето мляко.  
 Както се вижда от таблица 4 овчето мляко съдържа повече сухо вещество от 
кравето с 1,4 пъти, белтък и мазнини с 1,8 пъти и има по-висока калоричност с 1,5 пъти. 
Освен това белтъчините в овчето мляко са най-пълноценните белтъчини от животински 
произход – усвояват се по-добре от организма на човека – до 99,1%, а от кравето мляко 
– 91,9%.  
 Овчето мляко има мирис и вкус – нежен, леко орехов или сладникав. Поради 
високото съдържание на мазнини овчето мляко е особено чувствително към различни 
ароматни вещества (серей, амоняк и др.). Когато през горещите дни не се охлажда, 
добива леко неприятен привкус и започва да нагарча. Неприятния вкус и мирис на 
овчето мляко често се дължат на различията в начина на получаване и обработка на 
млякото. Киселинността на овчето мляко се повишава много по-бързо, отколкото на 
кравето, поради което трябва много да се внимава при неговото добиване и 
съхраняване.  

Таблица 4. ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА НЯКОИ ВИДОВЕ МЛЯКО  

Вид 

животно 

Сухо 

вещество 

Мазнини Общ 

белтък 

Млечна 

захар 

Хранителност 

МУ 

Овца 18,5 7,3 5,8 4,6 4670 

Коза 13,0 4,0 3,6 4,6 2950 

Крава 12,5 3,8 3,3 4,7 2835 

Биволица 7,5 7,5 4,3 4,9 4455 

 



1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА СУРОВОТО ОВЧЕ МЛЯКО 
ПРИ ИЗКУПУВАНЕ 

 
 Изискванията касаят овчето мляко, предназначено за преработване в млечни продукти.  
 Според органолептичните, физико-химичните, микробиологичните и цитологичните показатели 
суровото мляко може да бъде:  
 I-во качество; 
 II-ро качество.  
 1.1. Хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания.  
 Суровото мляко трябва да бъде получено от здрави животни, съгласно нормативните документи – S.I. 
№ 9, 1996, на Съвета на Европейския съюз. 
 При получаването на суровото мляко са задължителни хигиенните и ветеринарно-санитарните 
правила за миене и дезинфекция на съоръженията, съгласно изискванията на БДС 15141-80, Наредба № 3 
от 1998 на МЗГАР. 
 Не се допуска изкупуването на сурово мляко (коластра) от овце до 7 дни от оагването и след 7 месеца 
от началото на лактацията.  
 Суровото овче мляко трябва да бъде чисто без примеси от други видове мляко, да не съдържа 
антибиотици, неутрализиращи, почистващи и други несвойствени вещества.  
 1.2. Изисквания към показателите за качеството.  
 По органолептичните, физико-механичните, микробиологичните и цитологичните показатели суровото 
овче мляко трябва да отговаря на изискванията посочени в таблица 5.  
 При окачествяването на суровото овче мляко, предадено от млекопроизводителите в 
млекопреработвателното предприятие до 2 часа след издояването, температурата на охлаждане не се 
взема предвид.  



3. ОПАКОВКА. 

 

 Суровото овче мляко се извозва от млекосъбирателните 
пунктове по млекопроводи или в специални съдове от 
неръждаема стомана, а до млекопреработващите 
предприятия – в термоизолирани цистерни.  

 Съдовете и цистерните трябва да бъдат здрави, измити и 
дезинфекцирани, да имат добре затварящи се капаци, 
снабдени с гумени уплътнители и да отговарят на 
изискванията на съответните нормативни документи. 



ТАБЛИЦА 5. ОРГАНОЛЕПТИЧНИ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ, МИКРОБИОЛОГИЧНИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА СУРОВО ОВЧЕ МЛЯКО – ПО КАЧЕСТВА 

Показатели Първо качество Второ качество 

1. Външен вид еднородна течност без утайка 

2. Цвят бял със слабо пепелив оттенък 

3. Вкус свойствен, приятен, слабо сладни-

кав, без страничен привкус 

4. Мирис свойствен, едва доловим, без чужд 

мирис 

5. Консистенция еднородна, нормално плътна, без 

провлачване 

6. Плътност при 20ºС, Г/см
3 
, не по-малко от 1,032 1,032 

7. Масленост в %, не по-малко от  6,5 6,5 

8. Белтък, %, не по-малко от 5,2 5,2 

9. Сух безмаслен остатък, %, не по-малко от 10,0 10,0 

10. Температура на замръзване, не повече 

от 

 

минус 0,520 

 

минус 0,520 

11. Киселинност, Тº 

      от 15.V. 

      от 16.V. до 31.VIII. 

 

от 21 до 23 

от 21 до 25 

 

от 21 до 26 

от 21 до 28 

12. Температура на охлаждане, ºС, не по-

висока от 

 

8 

 

8 

13. Чистота не се допускат 

остатъци по 

филтъра 

допускат се 

единични части-

ци по филтъра 

14. Общ брой микроорганизми, хил./см
3
, не 

повече от 

 

800 

 

1 500 

15. Общ брой соматични клетки, хил./см
3
, 

не повече от 

 

400 

 

1 000 

16. Патогенни микроорганизми: не по-

малко от 

 

а) патогенни стафилококи в 0,1 см
3
 продукт да не се 

установяват 

да не се 

установяват  

б) бактерии от рода Салмонела в 30 см
3 

продукт 

да не се 

установяват  

да не се 

установяват  

в) други патогенни бактерии не се допускат  не се допускат 

 



4. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА 
СУРОВОТО ОВЧЕ МЛЯКО И ПРОДУКТИ ОТ НЕГО  

 
 Вземането на проби от всяка партида мляко, 
изследването на показателите се осъществява съгласно 
изискванията на следните стандарти:  
 БДС – 1108-89 – Мляко и  млечни  продукти. Правила  
за  вземане на проби. 
 БДС – 1110-73 – Мляко. Правила за определяне на 
плътността. 
 БДС – 1671-89 – Мляко и млечни продукти. Методи  за  
определяне на масленото съдържание. 
 БДС – 6231-89 - Мляко и млечни продукти. Методи за 
определяне на съдържанието на белтък. 
 БДС – 1109-89 – Методи за определяне на водното  
съдържание  и сухото вещество. 
 БДС – 1111-80 - Мляко и  млечни продукти. Определяне  
на  кисеинността. 
 БДС – 6917-92 - Мляко и млечни продукти. Методи за 
определяне точката на замръзване на млякото. 
 БДС – 3359-74 – Мляко. Методи за определяне на 
чистотата.  
 БДС – 1670-82 - Мляко и млечни продукти. Методи  за 
микробиологично изпитване. 
 БДС – 9215-76 - Мляко и млечни продукти. Методи за 
определяне на чужди примеси. 
 БДС – 6886-74 - Мляко и млечни  продукти. Методи  за 
доказване наличието на подтискащи вещества в млякото.  



5. НЕДОСТАТЪЦИ НА МЛЯКОТО 
 Току-що издоеното овче мляко има приятен леко сладникав вкус и слаб аромат.  
 5.1. Недостатъци във вкуса и аромата: 
 неприятна миризма - Получава  се  при  хормонални   смущения, при изхранване на фуражи, обработени с  
пестициди, при пиене на вода от нечисти водоизточници. 
 горчив вкус – При хранене  на овцете  с лупина, фий,  плесенясали шротове, лайка и др. 
 миризма на фураж – Когато по време на доенето в обора  има силаж, млякото поема миризмата. 
 миризма на лук и чесън – Когато  животните са консумирали  лук и чесън. 
 миризма на лекарства – При овце, лекувани медикаментозно.  
 вкус на прегоряло – При пряко слънчево огряване на млякото. 
 вкус на лой – Получава  се,  когато  млякото е  пряко  огрявано  от слънцето повече от 10-15 минути.  
 солен вкус – Когато млякото е  смесено с  коластра  или е  доено в края на лактацията, когато млечната захар 
намалява. 
 вкус на риба – Когато се изхранват на овцете цвеклова каша  и зелена ръж. 
 5.2. Недостатъци в цвета и консистенцията на млякото. 
 червен цвят – Получава се при наличие на кръв в млякото. 
 Песъчливо мляко – При  заболяване  на  вимето,   предизвикващо пресичане на казеина. 
 Всички тези недостатъци на овчето мляко, както и отклоненията от качествените му характеристики трябва да 
се познават, за да може да се извършва бърза и компетентна оценка. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


