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1. Въведение  

 Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце развива 

своята дейност в продължение вече на 27 години. Главната цел на 

Сдружението е съхранение на две местни породи овце Бяла Маришка и 

Вакла Маришка и усъвършенстването им по продуктивност чрез 

чистопородното развъждане. В тази връзка  сдружението предприема 

специфични мерки и действия за  съхранението им, като ценни генетични 

ресурси в овцевъдството на България прилагайки метода – In situ. Приоритет 

в дейността на сдружението е преодоляване на рисковия статус, чрез 

увеличаване на популационния размер. Наред с този основен приоритет 

сдружението фокусира своето внимание към две дейности обявени от 

вторият световен доклад на ФАО като част от по-широкото разбиране на In-

situ метода, а именно - запазване на специфични признаци на двете породи, 

ограничаване на инбридинга и в същото време селекция по някои 

икономически значими признаци – плодовитост, растежни способности, 

млекодобив и др. В тази връзка в някои стада е внедрен системен контрол на 

тези продуктивни качества и се провежда необходимата селекция на най-

добрите овце и кочове, продължители на следващите генерации.  

 През 2017 г. развъдната дейност на сдружението се разгърна в 94 стада, 

от които 81 стада на породата Вакла Маришка и 13 стада на породата Бяла 

Маришка.    

 За периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година в стадата обект на активна 

развъдна дейност бяха проведени следните развъдни мероприятия - 

маркиране на агнета за разплод, бонитировка на овце и кочове и контрол на 

плодовитостта. В отделни стада беше проведен контрол на млечността и 

теглото на агнилото на 60 дневна възраст.  
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2. Размер и тенденция в популацията на породата Бяла Маришка.   

 

На таблица 1 e представен популационният размер и броят на стадата 

на породата Бяла Маришка през последните 5 години. Общия размер на 

популацията в края на 2017 година е 1093 животни, като от тях 817 овце-

майки, 38 коча и 238 оставени агнета за разплод. Сдружението има сключени 

договори за развъдна дейност с 13 земеделски производители. През 2017 

година са оставени 238 агнета за разплод, което представлява 21.77 % ремонт 

на популацията. 

 

Таблица 1. Популационен размер на породата Бяла Маришка овца за 

периода 2012 – 2017 г. (броят по категории е към краят на всяка година). 

 Години Стада 
Бр. 

Овце 
Бр. 

Кочове 
Бр. 

Агнета за 

разплод 
бр.  

2012 11 960 29 108 

2013 9 673 24 122 

2014 9 671 22 84 

2015 10 790 29 107 

2016 14 1020 50 219 

2017 13 817 38 238 
 

 

 
Фигура 1. Тенденция в популационния размер на породата Бяла Маришка 
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Популационият размер е един от критериите при оценка на рисковия 

статус на застрашените от изчезване породи селскостопански животни, но от 

съществено значение за правилна оценка е да се проследи тенденцията за по-

дълъг период от време (фигура 1). През последните 3 години броят на овцете-

майки е относително постоянен - около 800. Белите Маришки овце са 

достатъчно популярни сред фермерската общност в страната и въпреки 

добрите им продуктивни качества все още има малък интерес от страна на 

фермери за отглеждане и развъждане на тази порода. Поради навлизането на 

други интродуцирани породи овце в естествения ареал на разпространение на 

Бялата Маришка овца се намалява интереса на фермерите в Пловдивска 

област към отглеждане и развъждане на тази порода. Във връзка с този 

проблем екипът от специалисти на сдружението и управителният съвет 

предприеха специфични мерки и действия, като се отзоваха на изявен 

интерес от страна на фермери от други области на страната. Това доведе до 

създаване на нови стада в други области (Благоeвград, Ямбол). Работата при 

създаване на нови стада е бавен и труден процес. От страна на по-изявените 

развъдчици на Бели Маришки овце беше оказано съдействие и в община 

Банско, обл. Благоевград, вече има 8 действащи  кочове и 182 овце, а в с. 

Овчи кладенец, област Ямбол 1 коч и 14 овце.  

Целта е постепенно да се създадат стада от Белите Маришки овце в 

други райони на страната, предимно чрез чистопородно развъждане и в 

ограничена степен  поглъщателно кръстосване.  

Извън посочения размер съществуват и други сравнително малки 

стада, които са обект на наблюдение и развъдна дейност от страна на 

сдружението и служат като бъдещи попълнения или като «резервоар» за 

освежаване на кръвта в различни стада на Бялата Маришка овца.    

Наблюденията ни показват, че не е проблем Бялата Маришка овца да 

бъде пренесена в други района на страната, но фермерите нямат установени 

развъдни навици и не умеят да я развъждат. Фермерите от останалите 

области на Южна България не познават нейните продуктивни качества. Не 

съществува проблем Бялата Маришка овца да се адаптира към други райони 

на страната, равнинни или хълмисти, но идеята „обладала“ овцевъди от други 

райони на страната да отглеждат и развъждат овце Бяла Маришка овца 

изисква дългосрочни усилия и целенасочена методична подготовка. 

Важно условие за успехът при развъждане на овце от породата Бяла 

Маришка е подържане на постоянна връзка и контакти със специалистите на 

Сдружението и изявени развъдчици на породата.    
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Таблица 3.  Разпределение на стада овце от породата Бяла Маришка за 

2017 г, с които се извършва активна развъдна дейност 

развъдна дейност 

Област Брой стада % 

Пловдив 10 76.92 

Благоевград 2 15.38 

Ямбол 1 7.70 

В страната 13 100.00 

 

На таблица 3 е представено разпределение на стадата от Белите 

Маришки овце по области, с чийто собственици сдружението има сключени 

договори за развъдна дейност и селищата, в които се намират стадата. 

Развъдната дейност с породата през 2017 г. се води в 13 стада предимно в 

Пловдивска област (10 стада). Сформирани са 3 стада извън Пловдивска 

област (2 стада в област Благоевград и 1 стадо в област Ямбол).   

 

3. Размер и тенденция в популацията на породата Вакла Маришка  

 

На таблица 2, е представен популационният размер на породата Вакла 

Маришка. Налице е увеличение в размера на популацията на Ваклите 

Маришки овце, която достигна общ размер 9100, от тях 7048 овце-майки, 346 

коча. През 2017 г. са селекционирани и оставени за разплод 1830 агнета 

(налични към 31.12.2017).  

 

Таблица 2. Популационен размер на породата Вакла Маришка за периода 

2012–2017 година ((броят по категории е към края на всяка година). 

 Години Стада 
брой 

Овце 
брой 

Кочове 
брой 

Агнета за 

разплод 
брой 

2012 25 3058 103 782 

2013 34 3125 104 858 

2014 51 4601 151 995 

2015 74 6184 221 1410 

2016 94 7441 444 2077 

2017 81 7048 346 1830 

 

Възприетата стратегия от страна на Сдружението за отглеждане и 

развъждане на Маришките овце за увеличаване на популационния размер 

даде резултат. На първо място нарастна броят на фермерите проявили 
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интерес към развъждане на Вакли Маришки овце (фиг.1). През последните 

години благодарение на фермерският интерес Ваклите Маришки овце се 

разпространиха в много области предимно в южната част на страната 

(Софийска, Сливенска, Старозагорска, Хасковска, Бургаска, Благоевградска, 

Кърджалийска и Ямболска области). Създаде се и 1 стадо в област  Враца. 

Чрез разширено възпроизводство на стада и методи включени в 

одобрената развъдна програма за Ваклата Маришка овца към 2017 година бе 

постигнато значително увеличение на популационния размер спрямо 2012 

(табл. 2).            

Необходимо е да се подчертае, че в таблица 2 са посочени брой овце, 

кочове и шилета, които са вписани в зоотехничекият регистър и 

родословната книга, която води сдружението. Извън посочения размер 

съществуват и други сравнително малки стада, които са обект на наблюдение 

и развъдна дейност от страна на сдружението и служат като бъдещи 

източници или като „резервоари” от които се ползват кочове за „освежаване 

на кръвта” в различни стада на породата Вакла Маришка.     

 

 

 
 

Фигура 2. Тенденция в популационния размер на породата Вакла Маришка 
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На таблица 4 е представено разпределение на стадата на породата  

Вакла Маришка по области.  

По-голяма част от популацията се намира в Пловдивска област 

(62.11%). Софийска област е втората по значимост област за породата, като в 

нея се намират 9.47 % от овцете. Непрекъснато повишаващ се интерес 

съществува в областите Кърджали, Стара Загора, Благоевград и Хасково.   

В краят на 2017 г. Сдружението прекрати договорите за развъдна 

дейност с в 13 земеделски производители включени в развъдната програма  

за породата Вакла Маришка. Причините са от най-различен характер, но най-

честата причина е преминаване от страна на собственика към друг бизнес, 

или прекратяване отглеждането на овце поради напреднала възраст или 

липса на икономическа перспектива.   

 

Таблица 4.  Разпределение на стада овце от породата Вакла Маришка по 

области за 2017 г, с които се извършва активна развъдна дейност 

Област Брой стада % 

Бургас 1 1.05 

Благоевград 5 5.26 

Враца 1 1.05 

Кърджали 5 5.26 

Пазарджик 3 3.16 

Пловдив 59 62.11 

Сливен 1 1.05 

София 9 9.47 

Стара Загора 6 6.32 

Хасково 4 4.21 

Ямбол 1 1.05 

В страната 95 100.00 

Забележка: Справка за местонахождението на стадата с които работи 

Сдружението може да се види от интернет страницата – www.dormo.org  

 

През 2017 г. са селекционирани и вписани в зоотехническия регистър - 

1990 агнета за разплод от които към краят на годината са налични 1830 г.  

Сдружението извършва дейност и с други стада овце, които са в период 

на изпитание и подготовка за активна развъдна дейност.  
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3. Идентификация и регистрация на животните 

В сдружението е внедрена идентификационна система за нуждите на 

развъдната дейност в съответствие с чл.15, ал.1 т. 2, от Наредба № 20 от 23 

юни 2010 г., която регламентира условията и редът за извършване на 

развъдна дейност с овце и кози. Тази система е отделна и независима от 

идентификационната система прилагана от БАБХ. За да бъдат вписани в 

зоотехническия регистър и родословната книга всички агнета оставени за 

разплод се маркират чрез татуировка, като на дясното ухо се поставя 

индивидуален номер, а на лявото майчин номер. Всеки член на сдружението е 

длъжен да предостави овцете от своето стадо за идентификация свързана с 

развъдната дейност. Идентификацията, която се извършва от ветеринарните 

лекари на двете уши е задължителна съгласно Наредба 6 от 2013 г. за 

официална идентификация на животните, но тя не е достатъчна за точно и 

сигурно идентифиране на овцете. Татуировката е изпитан и сигурен метод за 

трайна идентификация на овце включени в развъдна дийност. Тя се извършва 

непосредствено преди или след отбиването на агнета  оставени за разплод. За 

улеснение, с цел да не се загуби произхода на агнетата след раждането им на 

дясното ухо се поставя временна марка с работен номер, която се премахва 

преди поставяне на официалните идентификационни средства. Поставяне на 

имена на овцете и кочовете не е задължително, но е голямо улеснение за 

ръзвъдната практика особено при кочовете.    

 

             
Сн. 1. Индивидуален татуировъчен номер         Сн. 2. Условна марка  
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4. Бонитировка 

 

 В съответствие с правилника за развъдна дейност на сдружението през 

2017 година беше проведена индивидуална бонитировка на всички овце и 

кочове в стадата обект на активна развъдна дейност.  

 Бонитировката на овцете и кочовете е проведена съгласно 

изискванията за „Типичност” и „Едрина” заложени в правилника за развъдна 

дейност на сдружението.  

Извършена е бонитировка на всички стада. Резултатите от 

бонитировката са нанесени в информационната система и са на 

разположение за нуждите на вътрестадната селекцията, а така също и при 

проверки на контролния орган.  

 

 

5. Контрол на продуктивни качества  

 

За да могат да бъдат конкурентноспособни сред останалите породи в 

района и да спечелят фермерския интерес Белите и Ваклите Маришки овце 

трябва да имат добри продуктивни качества. За тази цел в съответствие с 

одобрените развъдни програми на двете породи в стадата беше проведена 

контрола на плодовитостта във всички стада. В някои стада сдружението 

проведе контрол на теглото на агнилото при отбиване и млечността 

(млекодобива), като признаци с важно икономическо значение. Данните от 

контролата на продуктивни качества служат като важна характеристика на 

двете породи, а така също се използват за развъдни оценки.  

 

5.1 Контрол на плодовитостта 

 

 Броят на родените агнета е признак с важно икономическо значение. 

Във всички стада на Бели и Вакли Маришки овце е организиран контрол на 

плодовитостта (брой родени агнета) чрез регистриране на оагванията. На 

таблица 5 са представени данните за плодовитостта в популацията на Белите 

и Ваклите Маришки овце. Коефициентът на плодовитост  в стадата на Белите 

Маришки овце за 2017 година варира от 1.25 до 1.66 и общо за популацията е 

1.42. При Ваклите Маришки овце коефициентът на плодовитост за 2017 г. в 

стадата варира от 1.23 до 1.75, а средното за популацията е 1.31.     
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Таблица 5. Плодовитост на Бели и Вакли Маришки овце за 2017 г.  

 Порода Плодовитост Вариране 

1 Бяла Маришка 1.42 1.25 – 1.66 

2 Вакла Маришка 1.31 1.23 – 1.75 

 

Таблица 6. Обобщени данни за тегло на агнилото на 60 дневна възраст в 

някои стада на Бели и Вакли Маришки овце за 2017 год. 

Собственик Порода 
Бозаен 
период, 

дни 

Агнета, 
бр 

Тегло на 
агнилото на 

60 дни, kg 

Павел Драганов БМ 32 115 27.49 

Георги Александров ВМ 31 45 28.01 

Георги Георгиев ВМ 71 24 32.83 

Иван Димитров  ВМ 44 163 22.91 

Тодор Машкунски ВМ 39 110 28.48 

            Забележка: Обобщени данни за останалите стада ще бъдат       

обобщени, анализирани и публикувани в отделни публикации   

 

5.2 Контрол на млечността (млекодобива)  

Млечността на Белите и Ваклите Маришки овце не е признак, който 

задължително трябва да се контролира във всички стада, но данните от 

контролата на млечността са изключително ценни и дават възможност да се 

получи важна характеристика за Бели и Вакли Маришки овце, а така също и 

да се използват като база данни за селекция. Има сравнително малко на брой 

стада Маришки овце, в които издоеното мляко не е приоритет в някои дори 

не се доят, поради което в тези стада контролата на млечността не е актуална.   

Във всички стада където през 2017 е проведена контрола на млечността 

е внедрен АС - метода съгласно правилата и стандартите на ICAR. Данните 

от контролите са въведени в информационна система на сдружението и на 

таблица 7 са представени обобщени данни за някои от контролираните стада. 

Вижда се, че средният млекодобив варира от 79.87 до 116.69 L. В зависимост 

от продължителността на дойният период в някои стада са направени 4, а в 

други до 7 контроли, а през минали години в някои стада се е стигало и до 8 

контроли в стадо за доен период.   
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Таблица 7. Обобщени данни за признака млекодобив в някои от 

контролираните стада на Бели и Вакли Маришки овце за 2017 г. 

Име на 

собственика 
Порода n 

Доен 

период,     

дни 

Млекодобив 

на стадото, L 
Min, L Max, L 

Брой 

контроли 

П. Драганов БМ 55 121 100.93 34.5 294.15 7 

Г. Александров ВМ 27 134 116.69 55.4 212.46 7 

Г. Георгиев ВМ 9 117 94.21 61.47 171.24 5 

Д. Гъдев ВМ 24 115 111.08 52.33 183.32 5 

Е. Козарева ВМ 12 133 69.06 37.96 134.99 5 

И. Димитров  ВМ 99 112 79.87 28.08 176.04 4 

Т. Машкунски ВМ 41 129 99.29 38.21 177.85 6 

Забележка: Във всички стада в които е проведена контрола на млечността, 

овцете се практикува отглеждане на овцете по традиционен начин с оборен 

и пасищен режим. През пасищният период овцете са без подхранване с 

концентриран фураж.  

 Средните стойности  на млекодобива в стадата представени на таблица 

7 дават най-обща представа за величината на признака в стадото, но те не са 

достатъчни за нуждите на селекцията. Данните от контролите на 

продуктивни качества се използват за откриване на ценни животни с високи 

продуктивни качества, които са в основата на вътрестадната селекция и 

формират т.нар. „племенно ядро“.  

Данните от контролите на продуктивните качества обаче имат най-

голямо значение за изчисляване на генетични параметри на популацията и 

съвременни оценки на развъдната стойност на овце и кочове.  

В резултат на задълбочена изследователска работа в Аграрният 

университет е разработен модел за оценка на развъдната стойност на овце и 

кочове от породите Бяла Маришка и Вакла Маришка по признака 

млекодобив в деня на контролата. Той е  приложен в Сдружението за 

отглеждане и развъждане на Маришките овце. Изчислени са генетичните 

параметри на популацията. В тази връзка вече бяха побликувани моделът за 

оценка на развъдната стойност и самите оценки на развъдната стойност на 

кочове от породата Бяла Маришка (www.dormo.org). В процес на подготовка 

за печат са и оценките за развъдната стойност на овце и кочове за породата 

Вакла Маришка.  
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6. Зоотехнически регистри и родословни книги. 

 

Развъдната дейност извършвана от развъдните организации включва 

воденето на зоотехнически регистър и родословна книга съгласно чл.20 т.6 и 

т.7 от закона за животновъдството.    

Въз основа на въведените дневници на стадата при всички овцевъди, в 

които се попълват датите на агнене, броят и полът на родените агнета в 

зоотехническия регистър (ремонтната книга) се вписват оставените агнета за 

разплод. През 2017 година в зоотехническия регистър на сдружението са 

вписани 2013 агнета от породата Вакла маришка и 247 агнета от породата 

Бяла маришка (общо женски и мъжки). От началото на завеждането му и до 

момента в регистъра на Белите Маришки овце са вписани  406 кочове за 

разплод и 4140 овце или общо в родословната книга са въведени 4546 

животни. В регистъра на Ваклите Маришки овце са вписани общо 1337 коча 

за разплод и 18970 овце или общо в родословната книга са вписани 17633 

животни. Операциите по вписванията се извършват, чрез информационна 

система за мониторинг и мениджмънт на популациите. През 2017 година 

продължи усъвършенстването на действащата информационна система на 

сдружението! Разработени са автоматизирани опции за справки за контрол на 

млечността и плодовитостта на овцете и други улеснения при работа с 

овцете.  

 

7. Информационна система за мониторинг и мениджмънт на Маришките 

овце.  

 Разработвана и усъвършенствана в продължение на 23 години 

информационната система на сдружението за мониторинг и мениджмънт на 

Маришките овце служи за съхранение на информацията за произхода и 

продуктивни качества на заведените в родословната книга. Днес, 

информационната система на сдружението съдържа няколко раздела, които 

включват: 

- Раздел - Зоотехнически регистри на Бели и Вакли Маришки овце; 

- Раздел - Родословни книги  

- Раздел – Дневници на стадата  

- Раздел – Менюта за основни данни и справки 

- Раздел – Зоотехнически сертификати 

- Раздел – Менюта за въвеждане на данни от контроли на продуктивни 

качества и резултати от бонитировката     
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Натрупаната база данни през годините и повишената функционалност на 

системата, позволяват бърза обработка на данните и получаване на редица 

справки: 

- Генериране и разпечатка на зоотехнически сертификат; 

- Изготвяне на сертификат за произход (индивидуален и групов); 

- Справка за оставени животни за разплод; 

- Изчисляване на инбридинг; 

- Лактационни изчисления и резултати от контроли на млекодобива; 

- Справки за резултати от контроли на плодовитостта, теглото на 

агнилото и крайни изчисления на резултати от контроли на млечността; 

- Редица други справки за състояние на популациите; 

По-долу са дадени  извадки от информационната система показващи 

изгледи от родословната книга, регистрите и други рездели на 

информационната система.  

 

     Изглед от педигрето на Бяла Маришка овца № 420 

 

Сн. 3. Изглед от раздела за контрол на продуктивните качества за овца № 420 

от породата Бяла Маришка. 
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Сн.4. Форма от информационната система за въвеждане на данни за агнене, 

брой родени агнета, резултати от контроли млечността и теглото на агнилото.  

 

8. Сайт на сдружението, фейсбук страница и фейсбук профил   

   През 2017 годината сдружението продължи инициативата за 

усъвършенстване на новата версия на Интернет страницата, в която да бъдат 

публикувани данни както за състоянието на популациите, така и за 

инициативи на сдружението. Направени са първи стъпки и в ход е разработка 

чрез която част от модулите на информационната система да са разработят 

наново като се изгради интернет платформа за въвеждане е обмен на 

информация между информационната система и дневниците на стадата.  

Сдружението подържа Facebook страница и Facebook профил. 

 Интернет страницата съдържа данни и информация за Сдружението, 

данни за Бели и Вакли Маришки овце и техните собственици са достъпни за 

всички интересуващи на адрес:   http://www.dormo.org 

http://www.dormo.org/
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Сн.5. Изглед от Интернет страницата, раздел Бели Маришки 

 

 

 

Сн.6.  Изглед от Интернет страницата раздел Вакли Маришки 
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Сн. 7. Изглед от Facebook страницата на Сдружението 

 

 

 
 

Сн. 8. Изглед от Facebook страницата на Сдружението 
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9.  Други придобивки и изяви на сдружението през 2017 г. 

 

 Във връзка с новите инициативи за повишаване качеството на 

обслужване през годината беше закупен нов кантар и четци за нуждите на 

развъдната дейност при прегледа на стадата.  
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Изяви на Сдружението за отглеждане и развъждане на 

Маришките овце през 2017 г. 

На 4 февруари 2017 Сдружението проведе Общо събрание на 

сдружението и работна среща на които се обсъдиха организационни и 

развъдни въпроси.  

На 29-ти април 2017 г. сдружението проведе своят празник в гр. 

Пловдив. 

 На 28 октомври 2017 г. Сдружението за отглеждане и развъждане на 

Маришките овце проведе  XI  Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки 

овце по случай 27-та годишнината от основаването на сдружението. 

Изложбата се проведе в Аграрният университет в гр. Пловдив.  

 

 
Сн. 9. Конкурс за най-красиво женско шиле от породата Вакла Маришка. 

 

 В изложбата взеха участие 278 животни, като 54 от тях бяха от 

породата Бяла маришка и 224 от породата Вакла маришка от 7 области 

(Благоевград, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, София, Стара Загора и 

Ямбол). Във връзка с изложбата бяха наети 53 оборудвани щанда (боксове). 

За организиране на изложбата беше наета площ от 400 кв.м. 

 По време на изложбата бяха организирани общо 14 конкурса за: 
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 Най – добра развъдна група за овце майки;  

 Най – добра развъдна група за шилета; 

 Най – красиво  женско шиле;  

 Най – красива овца майка; 

 Най – типично мъжко шиле;  

 Най – типичен коч; 

 Награда за принос за опазване на Бялата маришка овца; 

 Купа на ректора, 

          съответно при породите Бяла маришка и Вакла маришка. 

 При организирането на конкурсите повишено внимание и специален 

акцент беше поставен върху оценката на животните от двете породи и от 

различните категории. Представянето на повече животни от една порода даде 

възможност да се оцени вътрепородното разнообразие. На победителите в 

конкурсите бяха връчени предметни награди – купи, грамоти, призови 

трикольорни ленти, венци.  

 

 
Сн.10. Конкурс за най-типичен коч от породата Вакла Маришка   
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Победители в отделните категории при Бели маришки овце: 

 Най – добра развъдна група за овце майки – АУ гр. Пловдив; 

 Най – добра развъдна група за шилета – Б.Колев от с. Избегли и Павел 

Драганов от с. Дуванлии; 

 Най – красиво  женско шиле – Павел Драганов от с. Дуванлии; 

 Най – красива овца майка – Аграрен университет  от гр. Пловдив; 

 Най – типично мъжко шиле – Павел Драганов от с. Дуванлии; 

 Най – типичен коч– Емине Сайдева от с. Краище. 

Победители в отделните категории при Вакли маришки овце: 

 Най – добра развъдна група за овце майки – Ст. Димов от с. Стряма; 

 Най – добра развъдна група за шилета – Т. Машкунски от с. Костиево; 

  Най – красиво  женско шиле – Тодор Машкунски от с. Костиево; 

 Най – красива  овца майка – Стефан Димов от с. Стряма; 

 Най – типично мъжко шиле – Стефан Димов от с. Стряма; 

 Най – типичен коч – Любомир Пелтеков от гр. Ихтиман. 

 
Сн.11. Победителката в конкурса за най-красива Вакла Маришка овца 

Награда за принос за опазване на Бялата маришка овца отиде при Борис 

Колев от с. Избегли. Купата на Ректора беше дадена на Любомир Пелтеков 

от  гр. Ихтиман  развъдчик на Вакли маришки овце за най – добро цялостно 

представяне на 11-тата есенна изложба на Бели и Вакли маришки овце.  

Проведената IX Есенна изложба допринесе за повишаване имиджа на 

сдружението, както сред овцевъдна общност в района така и в страната.  



 22 

СНИМКИ  

от XI  Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце 
28 октомври 2017, Аграрен Университет, гр. Пловдив 

 

Откриване на изложбата на 28 октомври 2017 в гр. Пловдив 
 

 

 

Поздравителен адрес от консула на Република Италия Джузепе Франческо 
 

 

Поздравителен адрес от проф.Хр.Янчева, ректор на Аграрен университет - 

Пловдив 
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Борис Колев от с. Избегли с мъжко шиле за разплод. 

 

 

 
Джамал Сайдев от с. Краище с първа награда в конкурса за  

най – типичен коч. 
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Павел Драганов от с. Дуванлии в конкурса за най – красиво женско шиле. 

 

 
Павел Драганов от с. Дуванлии в първа награда в конкурса за  

най – типично мъжко шиле.  

 

 

. 
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Трите най – красиви Вакли маришки овце собственост на Тодор Машкунски 

от с. Костиево, Стефан Димов от с. Стряма и Георги Гогозов от с. Стряма. 

 
Конкурс за най – типично мъжко шиле собственост на Тодор Машкунски от с. Костиево, 

Стефан Димов от с. Стряма и Иван Танев от с. Отец Паисиево. 
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Конкурс за най – типично мъжко шиле собственост на Любомир Пелтеков от гр. Ихтиман, 

Стефан Димов от с. Стряма и Валентин Ендрев от с. Златитрап. 

 

 

 
Конкурс за най – красиво женско шиле собственост на Тодор Машкунски от с. Костиево, 

Валентин Ендрев от с. Златитрап и Николай Нейчев от с. Паничери.  
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Любомир Пелтеков от гр. Ихтиман с две награди – 1-во място за най – типичен коч  и с 

Купата на ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


