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SUMMARY

Цел на настоящото проучване
беше да се направи анализ на живото
тегло и прираста на агнета от породата
Ил дьо Франс по генеалогични линии.
Изследването беше проведено със 702
бр. разплодни агнета отглеждани в
Института по животновъдни науки Костинброд за периода 2009-2015 г.
Агнетата бяха разделени в шест групи
според произхода им: първа група - от
коч № 3015, втора - № 3127, трета - №
3323, четвърта - № 3459, пета - №
70368 и шеста - № 70375. Живото тегло
беше измерено на 345 бр. мъжки и 357
бр. женски агнета родени като единаци
(238 бр.) и близнаци (464 бр.) като бяха
направени 2808 бр. измервания на
живото тегло при раждане, на 10, на 30
и на 70 дневна възраст и беше
изчислен
среднодневния
прираст
между 10-30 и 30-70 ден. Получената
информация беше обработена по
методите на вариационната статистика
със статистическия пакет EXCEL, 2003.
Мъжките агнета от линия 3459
родени като единаци бяха с по-ниско

The aim of this study was to
analyse the live weight and the gain of
lambs from the flock of Ile de France
breed in the Institute of Animal Science Kostinbrod according to genealogical
lines. The study was conducted with 702
breeding lambs during the period
2009-2015. The lambs were divided into
six groups according to their origin: the
first group - ram № 3015, second - №
3127, third - № 3323, fourth - № 3459,
fifth - № 70 368 and sixth - № 70375. The
live weight was measured in 345 male
and 357 ewe lambs born as single (238)
and twins (464). 2808 measurements of
the live weight were made at birth, 10, 30
and 70 days of age and average daily
weight gain was calculated between 1030 and 30-70 days.
The obtained information was assessed
by the methods of variation statistics
using EXCEL, 2003 statistical package.
The male lambs of line 3459 born
as single had lower live weight and lower
1

живо тегло и по-нисък средно дневен
прираст между 10-30 ден в сравнение с
останалите линии, а мъжките агнета от
70375 родени като близнаци бяха с пониско живо тегло при раждане, на 10 и 30
дневна възраст. Женските агнета от
линия 70375 родени като единаци имаха
по-ниско живо тегло при раждане, на 30 и
70 дневна възраст, а женските агнета от
линия 3127 родени като близнаци бяха с
по-ниско живо тегло на 70 дневна възраст и прираст между 30-70 ден. При
конкретното проучване не се наблюдава
ясно изразена диференциация между линиите въпреки съществуващите достоверни разлики при някои от изследваните
признаци.

average daily gain between 10-30 days
compared to other lines, whereas the
male lambs of the line 70375 born as
twins had lower live weight at birth, 10
and 30 days of age.
The female lambs of line 70 375 born as
single had lower live weight at birth, 30
and 70 days of age and the female lambs
of the line 3127 born as twins had lower
live weight at 70 days of age and average
daily gain between 30-70 days.Despite of
the
existing
significant
differences
between some of the studied traits, no
clear differentiation between the lines was
observed in this study.
Key words: Ile de France,
genealogical lines, live weight, average
daily gain
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УВОД

INTRODUCTION

Стадото от породата Ил дьо Франс
в Института по животновъдни науки Костинброд е създадено през 2003 г. чрез
импорт на чистопородни животни и втори
внос на мъжки разплодници през 2007 г.
В стадото се извършва линейно развъждане. За периода 2004-2008 г. е направена оценка на генеалогичната структура
на стадото (Ivanova and Raicheva, 2015).
Това е необходимо да се прави периодично с цел да се анализира насоката на
селекционния процес и нивото на продуктивните показатели.
За това стадо са правени изследвания на ефекта на сезона на агнене,
типа на раждане и пола върху живото
тегло и прираста на агнета в процеса на
аклиматизация и в по-късен етап
(Raicheva and Ivanova, 2005; Raicheva and
Ivanova, 2010). Разработена е бална
оценка на прираста на мъжки и женски
агнета с различен тип на раждане
(Ivanova et al., 2006; Raicheva et al., 2007).
Проучен е ефектът от нормирано
хранене върху развитието на агнетата
(Shindarska et al., 2011) и уплътняване на
заплождането и увеличаване на плодовитостта на овцете (Metodiev and
Raicheva, 2008; Metodiev et al., 2010).

The Ile de France flock in the
Institute of Animal Science - Kostinbrod,
has been started in 2003, through import
of purebred animals and a second import
of male breeding stock in 2007. Line
breeding has been carried out in the flock.
For the years 2004-2008 the genealogical
structure of the flock was estimated
(Ivanova and Raicheva, 2015). This is
necessary to be done in order to analyse
the direction of the selection process and
the levels of the performance traits.
Studies on the effect of the season
of lambing, type of birth and sex on the
live weight and gain of the lambs during
acclimatisation and later have been
conducted in the flock (Raicheva and
Ivanova, 2005; Raicheva and Ivanova,
2010). Grading of the weight gain of the
male and female lambs with different type
of birth has also been developed (Ivanova
et al., 2006; Racheva et al., 2007). The
effect of the ration on the lamb
development (Shindarska et al., 2011),
consolidation of breeding and increase of
fertility (Metodiev and Raicheva, 2008;
Metodiev et al., 2010) has been
examined.
The aim of the study was to

Цел на настоящото проучване

2

беше да се направи анализ на живото
тегло и прираста на агнета от породата
Ил дьо Франс от стадото в Института
по животновъдни науки - Костинброд по
генеалогични линии.

analyse the live weight and the weight
gain in the Ile de France lambs from the
flock of the Institute of Animal ScienceKostinbrod according to the genealogical
line.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

Проучването беше проведено със
702 бр. разплодни агнета от породата Ил
дьо Франс отглеждани в Института по
животновъдни науки - Костинброд за
периода 2009-2015 г. Агнетата са от
шест генеалогични линии с основоположници импортни кочове внос от Франция (№№ 3015, 3127, 3323, 3459, 70368 и
70375). Живото тегло беше измерено на
345 бр. мъжки и 357 бр. женски агнета
родени като единаци (238 бр.) и близнаци
(464 бр.). Агнетата бяха разделени в
шест групи според произхода им: първа
група - от коч № 3015, втора - № 3127,
трета - № 3323, четвърта - № 3459, пета № 70368 и шеста - № 70375. Направени
бяха 2808 бр. измервания на живото
тегло на агнетата при раждане, на 10, на
30 и на 70 дневна възраст и беше
изчислен среднодневния прираст между
10-30 и 30-70 ден.
Получената информация беше
обработена по методите на вариационната статистика със статистическия пакет
EXCEL, 2003. Достоверността на разликите между средните на проучените показатели беше определена чрез t-критерия
на Стюдент.

The study was carried out with a
total of 702 breeding lambs of the Ile de
France flock in the Institute of Animal
Science-Kostinbrod in the period 20092015. The lambs belong to six
genealogical lines started by rams
imported from France (№№ 3015, 3127,
3323, 3459, 70368 and 70375). The live
weigh was measured in 345 males and
357 female lambs born as single (n=238)
and twins (n=464). The lambs were
divided in 6 groups according to their
origin: first group - from ram № 3015,
second - № 3127, third - № 3323, fourth № 3459, fifth - № 70368 and sixth - №
70375. 2808 measurements of the live
weight were done in the lambs at birth, at
the age of 10, 30 and 70 days, and the
average daily gain was calculated
th
th
th
th
between 10 -30 and 30 -70 day.
Data were statistically evaluated
through EXCEL, 2003.
The significance of the differences
between the means of the examined traits
was assessed by t-criterion of Student.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

Получените резултати за живото
тегло и среднодневния прираст на
мъжките агнета родени като единаци
са отразени в Таблица 1. Живото тегло
при раждане на агнетата от тази група
е в границите на 5.28 kg - 5.88 kg.
Достоверно по-високо живо тегло се
наблюдава при агнетата от линии 3127
и 3323 в сравнение с тези от линия
70375 (P<0.05). На 10 дневна възраст
най-високо живо тегло имат агнетата от
линия 3127, което е достоверно повисоко от това на агнетата от линия
3459 (P<0.05). Живото тегло при

The results for the live weight and
the average daily gain of the male lambs
born as single are presented in Table 1.
The live weight at birth of the lambs from
this group varied within 5.28 kg and 5.88
kg. Significantly higher live weight was
observed in the lambs of lines 3127 and
3323 when compared to the ones of line
70375 (P<0.05). At 10 days of age, the
highest live weight was recorded in the
lambs of line 3127, which was significantly
higher than the one of the lambs
belonging to line 3459 (P<0.05). The live
weight at birth and 10 days of age of the
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раждане и на 10 дневна възраст на мъжки агнета единаци от същото стадо при
предишно наше проучване за периода
2004-2008 г. показва аналогични стойности (Ivanova and Raicheva, 2015). С достоверно най-ниско живо тегло на 30 и 70
днева възраст са агнетата от линия 3459
в сравнение с теглото на всички мъжки
агнета единаци (P<0.001) (Фигура 1), както и с това на потомците на линии 3127,
3323 и 70368 (P<0.05; P<0.01) (Таблица
1). При предишното наше проучване
(Ivanova and Raicheva, 2015), живото
тегло на 30 дневна възраст на мъжки
агнета единаци варира в по-тесни граници (14.68 kg - 15.71 kg), а на 70 дневна
възраст живото тегло при настоящото
проучване е значително по-ниско, което
може да се обясни с храненето на
животните. Среднодневният прираст
между 10-30 ден е достоверно най-нисък
при агнетата от линия 3459 в сравнение с
линии 3127, 3323 и 70368 (P<0.05;
P<0.01) а при прираста между 30-70 ден
не се наблюдават съществени различия
(Таблица 1). В сравнение с предишното
ни изследване среднодневният прираст
между 10-30 ден и 30-70 ден е с по-ниски
стойности и не съответства на изискванията за тази категория на породата
(UPRA, 1991).

male lambs born as single from the same
flock in a previous study for the years
2004-2008 showed smilar values (Ivanova
and Raicheva, 2015). The lowest live
weight at the age of 30 and 70 days was
exhibited in the lambs of line 3459 in
comparison to the weight of all the male
lambs born as single (P<0.001) (Figure 1),
as well as to that of the progeny of lines
3127, 3323 and 70368 (P<0.05; P<0.01)
(Table 1). In our previous study (Ivanova
and Raicheva, 2015), the live weight at the
age of 30 days in male single lambs varied
between 14.68 kg and 15.71 kg, while at 70
days the live weight in the present study
was considerably lower, which could be
explained by the nutrition of the animals.
The average daily gain between 10 and
30 days was the lowest in the lambs of
line 3459 compared to the lines 3127,
3323 and 70368 (P<0.05; P<0.01). On the
other hand, significant differences in the
weight gain between 30 and 70 days were
not detected (Table 1). When compared
to the earlier study, the average daily gain
between 10 and 30 days, and 30 and 70
days exhibited lower values and did not
correspond to the requirements for this
category of the breed (UPRA, 1991).

Таблица 1. Тегло и прираст на мъжки агнета родени като единаци на
различна възраст
Table 1. Weight and gain of single born male lambs at different ages
Генеалогична линия 3015
Genealogical line n = 15
Показатели
X
SE
Traits
1
Живо тегло при раждане, kg
5.71 0.207
Live weight at birth, kg
Живо тегло на 10 ден, kg
8.78 0.407
Live weight at 10 days, kg

3127
n = 34
X

3323
n = 29
SE
X
2

SE

3459
n=8
X

3

SE

70368
n= 20
X

4

SE

70375
n= 21
X

5

Sign.
SE
6

5.88

0.169 5.70

0.128

5.48

0.297

5.73

0.199

5.28

0.167

2>6*
3>6*

8.93

0.234 8.79

0.240

7.80

0.415

8.79

0.318

8.48

0.303

2>4*

Живо тегло на 30 ден, kg
Live weight at 30 days, kg

13.89 0.623

15.12

0.418 14.63

0.373

12.13

0.563

14.69 0.589

13.90

0.579

Живо тегло на 70 ден, kg
Live weight at 70 days, kg

23.49 1.250

26.99

0.843 25.04

0.590

22.06

0.811

26.56 0.969

25.42

1.055

0.013

0.216

0.024

0.295 0.021

0.264

0.019

0.012

0.249

0.025

0.295 0.021

0.288

0.018

Среднодневен прираст 10-30
ден, kg
0.256 0.020 0.307 0.016 0.294
Average daily gain 10-30 days, kg
Среднодневен прираст 30-70
0.240 0.026 0.297 0.019 0.260
ден, kg
Average daily gain 30-70 days, kg
Note: Significant at: *- P<0.05; ** - P<0.01; NS - not significant

4

2>4**
3>4**
5>4*
2>1*
5>1*
5>4**
2>4**
3>4*
2>4*
3>4**
5>4*
NS

Фиг. 1. Живо тегло на агнета на различна възрас според пола и типа на
раждане, n= 702
Fig. 1. Live weight of the lambs at different ages according to the sex and type of
birth, n= 702
Note: Significant between the average values on the studied traits from fig. 1 and the tables: a – tab. 1;
b – tab. 2; c – tab. 3; d – tab. 4 at *- P<0.05; ** - P<0.01; *** - P<0.001.

При мъжките агнета близнаци
живото тегло при раждане варира
между 4.57 kg - 5.09 kg (Таблица 2).
Достоверно по-високо живо тегло се
наблюдава при агнетата от линии 3127
и 3459 в сравнение с тези от линии
70368 и 70375 (P<0.05; P<0.01). На 10
и 30 дневна възраст достоверно найниско живо тегло имат агнетата от
линия 70375 (P<0.05; P<0.01). Живото
тегло при раждане, на 10 и 30 дневна
възраст на тази категория агнета от
същото стадо при предишното наше
проучване показва сходни резултати
(Ivanova and Raicheva, 2015). На 10 и
30 дневна възраст достоверно най-

The live weight at birth of the male
twin lambs varied within the range 4.57
kg - 5.09 kg (Table 2). Significantly higher
live weight was observed in the lambs of
lines 3127 and 3459 when compared to
those of lines 70368 and 70375 (P<0.05;
P<0.01). At the age of 10 and 30 days the
lowest live weight was displayed by the
lambs of the line 70375 (P<0.05; P<0.01).
The live weight at birth, at 10 and 30 days
of age of this category of lambs of the
same flock showed similar results in the
previous study (Ivanova and Raicheva,
2015). At the age of 10 and 30 days the
lowest live weight was observed in the
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ниско беше живото тегло на агнетата
от линия 70375 в сравнение с теглото
на всички мъжки агнета близнаци
(P<0.05; P<0.01) (Фигура 1). Среднодневният прираст между 30 и 70 ден е
достоверно по-нисък при агнетата от
линия 3127 в сравнение с линии 3015 и
70375 (P<0.05; P<0.01) (табл. 2). В
сравнение с предишното ни изследване среднодневният прираст между 3070 ден е с близки стойности (Ivanova
and Raicheva, 2015).

lambs of line 70375 when compared to
the weight of all the twin lambs (P<0.05;
P<0.01) (Figure 1). The average daily
gain between 30 and 70 days is
significantly lower in the lambs of line
3127 than it was in the lines 3015 and
70375 (P<0.05; P<0.01) (Table 2). In
comparison to the previous study, the
average daily gain between 30 and 70
days showed close values (Ivanova and
Raicheva, 2015).

Таблица 2. Тегло и прираст на мъжки агнета родени като близнаци на
различна възраст
Table 2. Weight and gain of twins born male lambs at different ages
Генеалогична линия 3015
Genealogical line n = 29
X
Показатели
Traits

SE

3127
n = 57
X

1

SE

3323
n = 36
X

SE

3459
n = 27
X

3

2

SE

70368
n= 39
X

4

SE
5

70375
n= 30
X

Sign.
SE
6
2>5**
2>6**
4>5*
4>6*
2>6**
4>6*
1>6*
2>6**
4>6*
5>6*

Живо тегло при раждане,
kg
4.79
Live weight at birth, kg

0.159

5.09

0.091

4.98

0.145

5.08

0.150

4.66

0.115

4.57 0.128

Живо тегло на 10 ден, kg
Live weight at 10 days, kg

7.03

0.247

7.47

0.170

7.12

0.197

7.22

0.174

8.73

1.652

6.74 0.150

Живо тегло на 30 ден, kg
Live weight at 30 days, kg

11.86

0.303

12.15

0.277

11.67

0.299

11.69

0.244

11.98

0.346

10.91 0.250

0.548

21.63

0.703

21.65

0.743

21.50 0.559

NS

0.010

0.223

0.011

0.243

0.013

0.210 0.011

NS

0.012

0.247

0.016

0.245

0.014

0.269 0.013

1>2*
6>2**

Живо тегло на 70 ден, kg
22.23 0.410 21.13
0.503 21.09
Live weight at 70 days, kg
Среднодневен прираст
10-30 ден, kg
0.241 0.013 0.232
0.010 0.221
Average daily gain 10-30
days, kg
Среднодневен прираст
30-70 ден, kg
0.260 0.007 0.225
0.010 0.235
Average daily gain 30-70
days, kg
Note: Significant at: *- P<0.05; ** - P<0.01; NS - not significant

Получените резултати за живото
тегло и среднодневния прираст на
женските агнета родени като единаци
са отразени в Таблица 3. Живото тегло
при раждане на агнетата от тази група
е в границите на 4.92 kg - 5.62 kg.
Достоверна разлика има между линия
3459 и 70375 (P<0.05). Живото тегло
при раждане и на 10 дневна възраст на
женските агнета единаци от същото
стадо при предишното наше изследване показва подобни стойности (Ivanova
and Raicheva, 2015). С достоверно пониско живо тегло на 30 и 70 днева
възраст са агнетата от линия 70375 в

The results that we obtained for the
live weight and the average daily gain of
the female lambs born as single are
presented in Table 3. The live weight at
birth of the lambs of this group was within
the range of 4.92 kg – 5.62 kg. Significant
difference existed between lines 3459
and 70375 (P<0.05). The live weight at
birth and at 10 days of age of the female
lambs born as single of the same flock in
the earlier study showed similar values
(Ivanova and Raicheva, 2015). The
lambs of line 70375 had lower live weight
at the age of 30 and 70 days in
comparison to all the female lambs born
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сравнение с теглото на всички женски
агнета единаци (P<0.05) (Фигура 1),
както и с това на потомците на линии
3323 и 70368 (P<0.05) (Таблица 3).
Среднодневният прираст между 10-30
ден отговаря на изискванията за тази
категория на породата (UPRA, 1991), а
този между 30 и 70 ден е по-нисък.

as single (P<0.05) (Figure 1), as well as
the offspring of the lines 3323 and 70368
(P<0.05) (table 3). The average daily gain
between 10 and 30 days responded to
the requirements of this category of the
breed (UPRA, 1991), while that
measured between 30 and 70 days was
lower.

Таблица 3. Тегло и прираст на женски агнета родени като единаци на
различна възраст
Table 3. Weight and gain of single born female lambs at different ages
Генеалогична линия 3015
Genealogical line n = 13
X
Показатели
Traits
Живо тегло при раждане,
5.33
kg Live weight at birth, kg
Живо тегло на 10 ден, kg
7.97
Live weight at 10 days, kg
Живо тегло на 30 ден, kg
13.48
Live weight at 30 days, kg
Живо тегло на 70 ден, kg
24.06
Live weight at 70 days, kg
Среднодневен прираст
10-30 ден, kg
0.276
Average daily gain 10-30
days, kg
Среднодневен прираст
30-70 ден, kg
0.265
Average daily gain 30-70
days, kg
Note: Significant at: *- P<0.05; NS

SE

3127
n = 29
X

1

SE
2

3323
n = 20
X
SE
3

3459
n=5
X

70368
n= 31
SE
X

SE

4

5

70375
n= 13
X

Sign.
SE
6

0.195

5.49

0.186 5.37

0.174 5.62

0.344 5.18

0.187 4.92

0.152 4>6*

0.350

8.32

0.276 8.50

0.294 7.78

0.601 8.34

0279

0.419 NS

0.563

14.21 0.479 14.59 0.440 13.76 0.805 14.68 0.503 12.70 0.663

1.138

7.53

3>6*
5>6*
3>6*
24.17 0.622 25.04 0.611 25.20 2.523 26.08 0.889 22.94 0.673
5>6*

0.026

0.295 0.015 0.305 0.015 0.299 0.024 0.315 0.017 0.258 0.020 NS

0.026

0.256 0.011 0.261 0.013 0.286 0.057 0.285 0.016 0.256 0.013 NS

- not significant

Резултатите за живото тегло и
среднодневния прираст на женските
агнета родени като близнаци са
отразени в Таблица 4. Живото тегло
при раждане на агнетата от тази група
е в границите на 4.47 kg - 4.95 kg.
Достоверно по-високо живо тегло се
наблюдава при агнетата от линия 3459
в сравнение с тези от линии 3015,
70368 и 70375 (P<0.05; P<0.01). На 10
дневна възраст линия 70375 достоверно превишава живото тегло на линия
70368 (P<0.05).

The results for the live weight and
the average daily gain of the female
lambs born as twins are shown in Table
4. The live weight at birth of the lambs of
this group was within the range of
4.47 kg - 4.95 kg. Significantly higher live
weight was observed in the lambs of line
3459 compared to lines 3015, 70368 and
70375 (P<0.05; P<0.01). At the age of 10
days line 70375 showed significantly
higher live weight than line 70368
(P<0.05).

7

Таблица 4. Тегло и прираст на женски агнета родени като близнаци на
различна възраст
Table 4. Weight and gain on twins born female lambs at different ages
Генеалогична линия 3015
Genealogical line n = 28
Показатели
X
Traits
Живо тегло при
раждане, kg Live weight 4.56
at birth, kg
Живо тегло на 10 ден, kg
6.67
Live weight at 10 days, kg
Живо тегло на 30 ден, kg
11.30
Live weight at 30 days, kg

SE

3127
n = 58
X

1

SE

3323
n = 43
X

SE

3459
n = 35
X

SE

70368
n= 45
X

SE

2

3

4

5

70375
n= 37
X

Sign.
SE
6

0.104

4.74

0.088 4.67

0.116 4.95

0.099 4.47

0.123

4.68

4>1**
0.092 4>5**
4>6*

0.205

7.03

0.140 6.81

0.194 6.86

0.215 6.62

0.159

7.11

0.186 6>5*

0.241

11.26 0.220 10.97 0.290 11.09 0.374 11.68 0.313

11.22

0.268 NS

Живо тегло на 70 ден, kg
22.58
Live weight at 70 days, kg

0.612

20.12 0.387 21.07 0.469 21.59 0.661 20.99 0.552

22.03

0.358

Среднодневен прираст
10-30 ден, kg
0.230
Average daily gain 10-30
days, kg

0.010

0.211 0.008 0.208 0.009 0.224 0.012 0.253 0.012

0.207

5>2**
0.008 5>3**
5>6**

0.270

1>2***
1>5**
3>2**
0.007
4>2*
6>2***
6>5**

Среднодневен прираст
30-70 ден, kg
0.282
Average daily gain 30-70
days, kg

0.015

0.221 0.009 0.261 0.013 0.255 0.016 0.232 0.010

1>2***
1>3*
4>2*
6>2***

Note: Significant at: *- P<0.05; ** - P<0.01; *** - P<0.001; NS - not significant

Живото тегло при раждане и на
10 дневна възраст на женски агнета
близнаци не се различава съществено
от предишното изследване (Ivanova
and Raicheva, 2015). Живото тегло на
70 дневна възраст на агнетата от
линии 3127 и 3323, които са близки по
стойност, е достоверно по-ниско от
линии 3015, 3459 и 70375 (P<0.05;
P<0.001). В сравнение с теглото на
всички женски агнета близнаци тези от
линия 3015 ги превъзхождат доказано
(P<0.05) (Фигура 1). При предишното
наше проучване (Ivanova and Raicheva,
2015), живото тегло на 70 дневна
възраст на изследваната категория
агнета беше подобно (20.16 kg - 23.02
kg). Среднодневният прираст между
10-30 ден е достоверно най-висок при
агнетата от линия 70368 в сравнение с
линии 3127, 3323 и 70375 (P<0.01) а
при прираста между 30-70 ден достоверно най-ниски са стойностите за
линия 3127 и 70368 спрямо останалите
(P<0.05; P<0.01; P<0.001). Така получените стойности на среднодневния прираст на женските близнаци не покриват
лимитите на породата (UPRA, 1991).

The live weight at birth and at the
age of 10 days of the female twin lambs
did not differ considerably from the
previous study (Ivanova and Raicheva,
2015). The live weight at 70 days of age
of the lambs belonging to the lines 3127
and 3323, which were close, was
significantly higher than that of the lines
3015, 3459 and 70375 (P<0.05;
P<0.001). When compared to the weight
of all the female twins, the ones of line
3015 had significant advantage (P<0.05)
(Figure 1). In the earlier study (Ivanova
and Raicheva, 2015), the live weight of
the 70 days old animals of the examined
category was similar (20.16 kg - 23.02
kg). The average daily gain between 10
and 30 days was the highest in the lambs
of line 70368 compared to lines 3127,
3323 and 70375 (P<0.01), while the gain
between 30 and 70 days displayed the
lowest values in the lines 3127 and
70368 (P<0.05; P<0.01; P<0.001).
These values of the average daily gain of
the female twins were not within the
range of the breed (UPRA, 1991).
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ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

Мъжките агнета от линия 3459
родени като единаци са с по-ниско
живо тегло и по-нисък средно дневен
прираст 10-30 ден в сравнение с
останалите линии, а мъжките агнета от
70375 родени като близнаци са с пониско живо тегло при раждане, на 10 и
30 дневна възраст.
Женските агнета от линия 70375
родени като единаци имат по-ниско
живо тегло при раждане, на 30 и 70
дневна възраст, а женските агнета от
линия 3127 родени като близнаци са с
по-ниско живо тегло на 70 дневна
възраст и прираст между 30-70 ден.
При конкретното проучване не се
наблюдава ясно изразена диференциация между линия въпреки съществуващите достоверни разлики при
някои от изследваните признаци.

The male lambs of line 3459 born
as twins had lower live weight and
th
th
average daily gain at 10 -30 day
compared to the rest of the lines, while
the male twins of line 70375 had lower
live weight at birth at the age of 10 and 30
days.
The female lambs of line 70375
born as single had lower live weigh at
birth, at the age of 30 and 70 days,
whereas the ones of the line 3127 born as
twins had lower live weight at the age of
th
th
70 days and gain between 30 and 70
day.
Despite the significant differences
in some of the examined traits, no clearly
defined differentiation between the lines
was observed.
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SUMMARY

Осъществяването на SWOT анализ на пчеларството в област Русе се
предшества от SWOT анализ на българското пчеларство, за целите на
което бяха изследвани международната, националната и отрасловата бизнес
среда. Настоящото изследване е съсредоточено основно върху анализ на
състоянието на пчеларството в област
Русе и неговия потенциал за развитие.
Анализирани са и размерите, структурата и конюнктурата на регионалните
му пазари, в резултат на което са
детерминирани силните и слабите му
страни. От SWOT анализа на българското пчеларство са определени възможностите и заплахите, силните и
слабите му страни, а чрез SWOT
анализа на регионално ниво – силните
и слабите страни на пчеларството в
област Русе. Комплексните резултати
от проведените SWOT анализи са
синтезиран в SWOT матрица на
русенското пчеларство.
Ключови думи: пчеларство,
област Русе, регионална бизнес среда,
SWOT анализ

The
development
of
SWOT
analysis of beekeeping in the Ruse region
is preceded by SWOT analysis of
beekeeping in Bulgaria based on studies
of the international, domestic and sectoral
business environments. The present
study focuses mainly on the analysis of
the state of beekeeping in the Ruse
region and its potential for development.
The
dimensions,
structure
and
conjuncture of its regional markets have
been analysed, and as a result its
strengths
and
weaknesses
are
determined. The opportunities and
threats, the strengths and weaknesses
have been identified based on the SWOT
analysis of Bulgarian beekeeping, and
through SWOT analysis at regional level the strengths and weaknesses of
beekeeping in the Ruse region. The
complex results of the SWOT analyses
are synthesized in the SWOT matrix of
beekeeping in the Ruse region.
Key words: beekeeping, Ruse
region, regional business environment,
SWOT analysis

УВОД

INTRODUCTION

Едновременно с протичащите
процеси на глобализация, която про-

Simultaneously with the ongoing
processes
of
globalization,
which
10

никва по-бавно и по-трудно в земеделието се забелязват и противоположни
процеси на регионализация и локализация, които водят до нарастване на
търсенето на местни пчелни продукти.
Тези тенденции налагат разработването на маркетинг и др. стратегии за регионалните пазари, с цел разгръщане
на производствения потенциал на
региона. Основа за разработването на
различни регионални стратегии е
SWOT анализа на регионално ниво, за
осъществяването на който ще изследваме регионалната бизнес среда на
пчеларството в област Русе.
След проведения SWOT анализа
на българското пчеларство от страна
на автора, е възможно и логично да се
извърши и SWOT анализ на един от неговите административно-териториални
райони – област Русе. Затова настоящото изследване е насочено към установяване състоянието на пчеларството
в област Русе и определяне на неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи, т.е. SWOT анализ.

penetrates more slowly and harder in
agriculture, there are also opposing
processes
of
regionalization
and
localization, which lead to an increase in
the demand for local bee products. These
trends require the development of
marketing and other strategies for
regional markets in order to develop the
production potential of the region. The
basis for the development of different
regional strategies is the SWOT analysis
at regional level, thus we will explore the
regional
business
environment
of
beekeeping in the Ruse region.
After the SWOT analysis of the
Bulgarian beekeeping done by the author,
it is possible and logical to carry out a
SWOT
analysis
of
one
of
its
administrative and territorial districts – the
Ruse district. Therefore the present study
is aimed at establishing the state of
beekeeping in the Ruse region and
defining its strengths and weaknesses,
opportunities and threats, i.e. SWOT
analysis.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

Като информационна база материали са използвани данни от международни и национални институции,
браншови организации и авторски
изследвания основаващи се както на
вторични (Lyubenov, 2017a), така и на
първични източници на информация
(Lyubenov and Angelova, 2017). Ползвана е информация и от регионални
структури, браншови организации и
собствени наблюдения за пчеларството в област Русе. Информацията от
различните нива е съпоставяна и подлагана на критичен анализ, което е способствало достъпа до по-качествена
регионална информация. Използваните
методи на изследване включват комплексното съчетаване на индукция,
дедукция, групировка, сравнение, анализ, синтез и други.

Materials from international and
national institutions, branch organizations
and the authors' own research based both
on secondary (Lyubenov, 2017a) and
primary sources of information (Lyubenov
and Angelova, 2017) are used as a
database.
Information is also used from regional
structures, branch organizations and own
observations for beekeeping in the Ruse
region. Information from the different
levels has been compared and subjected
to critical analysis, which has allowed
access to better quality regional
information. The research methods used
include the complex combination of
induction,
deduction,
grouping,
comparison, analysis, synthesis, etc.

11

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

Анализирано е състоянието на
пчеларството в област Русе и неговия
потенциал за развитие. Изследвани са
размерите, структурата и конюнктурата
на регионалните му пазари, следствие
на което са детерминирани силните и
слабите му страни. Комплексните резултати от проведения SWOT анализа
са синтезиран в SWOT матрица на
пчеларството в област Русе.
Състояние на пчеларството в
област Русе
Русенска област се характеризира с много благоприятни природо-географски и икономически дадености за
развитие на пчеларството. През областта преминават важни транспортни и
трансгранични коридори, които способстват достъпа до международни пазари.
Богата медоносна растителност, добре
развитото растениевъдство и ниската
степен на индустриални, земеделски и
др. замърсители предоставят добри
условия за развитие и на биологично
пчеларство. По отношение на надморската височина, която е един от определящите фактори за практикуване на икономически ефективно пчеларство и постигане на високи добиви – до 200 метра,
област Русе е с отлични дадености –
средната надморска височина е около
120 метра, а релефът е предимно равнинен. Налице са отлични възможности за
практикуване на конвенционално и биологично пчеларство и производство на
висококачествен мед и пчелни продукти.
По данни на Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ) - Русе
общо регистрираните пчелни семейства в
русенска област през 2015 г. са около 43
000 броя разпределени в 1185 броя
стопанства с различни размери –
Таблица 1. От посочените данни можем
да установим, че броят на професионалните стопанства с над 150 пчелни
семейства в русенска област възлиза на
75 броя с относителен дял от 6,3%, който
е по-голям от този на национално ниво –
5,4%. Следващата група от 390 броя
полупрофесионални стопанства има дял
от 32,9%, който е значително по-голям от

The state of beekeeping in the
Ruse region and its development potential
are analysed. The size, structure and
conjuncture of its regional markets have
been studied and its strengths and
weaknesses have been determined. The
complex results of the two SWOT
analyses are synthesized in the SWOT
matrix of beekeeping in the Ruse region.
State of beekeeping in the Ruse
region
The Ruse region is characterized
by very favourable natural, geographic
and economic conditions for the
development of beekeeping. Significant
transport and cross-border corridors pass
through the region and facilitate the
access to international markets. The rich
vegetation that allows the production of
honey, the well-developed plant breeding,
and the low degree of industrial,
agricultural, and other pollutants provide
good conditions for development and
organic beekeeping. With regard to the
altitude, which is one of the determining
factors
for
practicing
economically
efficient beekeeping and achieving high
yields - up to 200 meters, the Ruse region
has excellent conditions - the average
altitude is about 120 meters and the relief
is mostly flat. There are excellent
opportunities for practicing conventional
and organic beekeeping and producing
high quality honey and bee products.
According to data from the Regional
Food Safety Directorate (RFSD) - Ruse, the
total number of registered bee colonies in
the Ruse region in 2015 is about 43,000
distributed in 1185 beekeeping farms of
different sizes – see Table 1. From the
data we can establish that the number of
professional farms with more than 150
bee colonies in the Ruse region amounts
to 75 with a relative share of 6.3%, which
is higher than the one at national level –
5.4%. The next group of 390 semiprofessional farms has a share of 32.9%,
which is significantly higher than the one
12

този на национално ниво – 23,8%. Над
51% съставлява групата на стопанствата
имащи от 10 до 49 кошера, която също е
по-голяма от тази на национално ниво –
41,7%. Като цяло данните показват, че
пчеларството от област Русе е попрофесионално ориентирано спрямо
националното.

at national level – 23.8%. More than 51%
is the group of beekeeping farms with 10
to 49 beehives, which is also larger than
the one at national level – 41.7%. Overall,
data shows that beekeeping in the Ruse
region is more professionally oriented
than at national level.

Таблица 1. Брой пчелни стопанства по общини и големина
Table 1. Number of beekeeping farms by municipalities and size
Община
Municipality
Брой
Number
Две Могили
Dve Mogili
Бяла / Byala
Ценово / Tsenovo
Иваново / Ivanovo
Русе / Ruse
Сливо поле
Slivo pole
Вятово / Vetovo
Борово / Borovo
Общо по групи
Total by groups
Русенска област, %
Ruse district,%
България, %
Bulgaria,%

до 9
up to 9

от 10 - 49
from 10
to 49

от 50 - 149
from 50
to 149

над 150
more than
150

Класиране
по общини
Ranking by
municipalities

4

45

46

13

6

10
13
36
24

68
46
94
181

68
23
49
87

8
2
8
12

4
7
3
1

19

97

47

9

2

3
2

41
37

46
24

19
4

5
8

111

609

390

75

1185

9,4

51,4

32,9

6,3

100%

29,1

41,7

23,8

5,4

100%

Русенска област попада в топ 5
на областите с най-голям брой пчелни
семейства – Бургас, Добрич, Силистра,
Плевен. През 2015 г. добитият пчелен
мед в област Русе възлиза на около
1000 тона (Petrov, 2016), или около
8,8% от общия добив в страната за
същата година, който е 11 388 тона,
при среден добив на кошер 19,2 kg.
Тъй като официалната статистика не
обхваща цялото производство на пчелен мед, от аналогия с националното
производство (15 000*0,088) следва, че
в русенска област се произвежда над 1
300 тона пчелен мед. Средният добив
на кошер за област Русе ще бъде
значително по-голям, от този на национално ниво, поради по благоприятните
за пчеларство природо-географски условия за региона и по-професионално
ориентирани стопанства – около 30 kg

The Ruse Region is in the top 5 of
the districts with the largest number of
bee colonies – Burgas, Dobrich, Silistra
and Pleven. In 2015, the honey produced
in the Ruse region amounts to about
1000 tons (Petrov, 2016), or about 8.8%
of the total domestic yield for the same
year, which is 11,388 tons, with 19.2 kg
average yield per beehive. As the official
statistics do not cover the whole
production of bee honey, by analogy with
the domestic production (15,000 * 0.088),
the production of bee honey in the Ruse
region is more than 13 thousand tons of
bee honey. The average yield per hive for
the Ruse region will be significantly
higher than the one at domestic level due
to the natural and geographic conditions
that are favourable to beekeeping for the
region and the more professionally
oriented beekeeping farms – about 30 kg
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(43 000*30 = 1 290), с отчитане, че
регионалната статистика обхваща помалко кошери.
Анализираните данни показват,
че област Русе формира около 10% от
националното производство на пчелен
мед, респективно и аналогична част от
реализирания икономически ефект от
опрашване – 10% от един млрд.
лв./год. са 100 млн. лв./год., което
определя и потенциала на регионалните пазари на пчелни продукти
(Lubenov,
2017b).
По
аналогия
пчеларството в русенска област има
биологичен, производствен и пазарен
потенциал съответстващ на 10% от
националните показатели на сектора –
Tаблица 2. Това дава възможност чрез
определения потенциал на регионалните пазари на пчелни продукти за
общо около 66 млн. лв./год. да прогнозираме потенциала на регионалните
пазари на фактори и на средства за
производство в размер на 66 млн.
лв./год. Ако прибавим и потребителските пазари, които не са отчетени,
както и факта, че изчисленията са при
минимални цени и количества, общия
потенциал на регионалните пазари на
пчелни продукти в област Русе достига
100 млн. лв./год.
Регистрираните земеделски стопани в Област Русе по мярка 11
,,биологично пчеларство“ и мярка 214
,,агроекология“ са общо над 100
стопанства. Това като брой стопанства
в проценти е по малко от 10%, но като
брой пчелни семейства прави около
25% от тези в областта (Petrov, 2016).
Следователно относителния дял на
биологично
отглежданите
пчелни
семейства в областта е по-голям от
този на национално ниво. Биологичното пчеларство в област Русе е
концентрирано предимно в групата на
професионалните
стопанства
–
отглеждащи над 150 пчелни семейства. То се развива динамично и
устойчиво благодарение на подходящите природни дадености, финансови-

(43,000 * 30 = 1,290), taking into account
that regional statistics covers fewer
beehives.
The analysed data shows that the
Ruse region accounts for about 10% of
the domestic production of bee honey,
respectively a similar share of the
realized economic effect of pollination 10% of 1 billion BGN/year are 100 million
BGN/year, which also determines the
potential of the regional markets for bee
products (Lubenov, 2017b). By analogy,
beekeeping in the Ruse region has a
biological,
production
and
market
potential corresponding to 10% of the
national indicators of the sector – see
Table 2. This allows forecasting the
potential of regional factor and resource
markets through the defined potential of
the regional bee markets for about 66
million BGN.
If we also add the consumer markets that
were not considered, and the fact that the
calculations are at minimum prices and
quantities, the total potential of the
regional markets for bee products in the
Ruse region reaches 100 million
BGN/year.

The registered farmers in the Ruse
district under measure 11 "Organic
beekeeping"
and
measure
214
"Agroecology" are more than 100 farms
in total. This is less than 10% of farms,
but about 25% of bee colonies in the
region (Petrov, 2016).
Therefore, the relative share of organic
bee colonies in the region is higher than
that
at
domestic
level.
Organic
beekeeping in the Ruse region is
concentrated mainly in the group of
professional farms – keeping more than
150 bee colonies.
It develops dynamically and sustainably
thanks to the appropriate natural
resources and the financial incentives
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те стимули предоставяни от Програмата за развитие на селските райони и
Националната програма по пчеларство.
Както на национално ниво и в
русенска област също има голям брой на
нерегистрираните пчелни стопанства.
Пчеларските стопанства от областта се
борят ежедневно с проблеми като отравянията на пчелите от растителнозащитни мероприятия в растениевъдството,
кражбата на кошери, болестите и
неприятелите по пчелите. Неразвитият
пазар на оправшване в България и
областта, води до слабо развитие и на
подвижното пчеларство – под 2%. Както
за България, така и за област Русе,
вароатозата е най-разпространеното
заболяване влияещо съществено върху
добивите, а мерките за третиране срещу
нея – върху качеството на пчелния мед,
особено в биопчеларството. Проблем е
разединеността и представителността на
браншовите организации в пчеларството
както на национално ниво, така и на
регионално ниво – област Русе.

provided by the Rural Development
Program and the National Beekeeping
Program.
Both at domestic level and in the
Ruse region there are a large number of
unregistered
beekeeping
farms.
Beekeeping farms in the region are
struggling daily with problems such as
bee poisoning from plant protection
activities in plant breeding, the stealing of
beehives, bee diseases and pests. The
undeveloped
pollination
market
in
Bulgaria and the region has led to a weak
development of mobile beekeeping – less
than 2%. Both for Bulgaria and Ruse,
varroatosis is the most common disease
affecting the yields, and the measures to
treat it influence the quality of bee honey,
especially in organic beekeeping. A
problem is the lack of unity and
representativeness of the beekeeping
organizations both at domestic and
regional level – the Ruse district.

Таблица 2. Биологичен, производствен и организационен пазарен
потенциал на българското пчеларство и на пчеларството в област Русе
Table 2. Biological, production and organizational market potential of Bulgarian
beekeeping and beekeeping in the Ruse district
Пчелни
Добив
продукти
Yield
Bee products
kg/piece
Мед
25 (0.6)
Honey
Восък
0.3
Beeswax
Прополис
0.2
Propolis
Прашец
3
Pollen
Перга
2
Parchment
Млечице
0.3
Royal jelly
Търтееви личинки
1
Sucker larvae
Отрова
0.004
Bee venom
Пчели майки
Queen bees
Опрашване
Pollination

Количества
Quantities
tons (no.*)

Цени
Prices
BGN/kg (no.*)

15 000

5

75

7,5

300

10

3

0,3

200

50

10

1

3 000

25

75

7,5

2 000

50

100

10

300

500

150

15

1000

40

40

4

4

40 000

160

16

200 000*

25*

5

0,5

1 000 000*

40*
Total
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Национални пазари Регионални пазари
Domestic markets
Regional markets
million BGN/year
million BGN/year

40

4

658

65,8

Важна роля за развитието на
пчеларството в русенска област и
преодоляване на проблемите, пред
които е изправено имат местната
власт и институции, както и местните
пчеларски браншови структури. Активната местна и областна политика за
насърчаване на биологичното растениевъдство и обособяване на големи
територии само за биологично земеделие, ще покачи екологичните показатели на тези райони и ще даде възможност за практикуване на биологично
пчеларство. Разширяването на биологичното растениевъдство ще разшири
значително териториалните възможности за практикуване на биологично
пчеларство, тъй като елиминира опасността от замърсяване с пестициди и
отравяния на пчелите. Държавните
институции и браншовите организации
трябва да бъдат единни и да изработват общи политики за този сектор.
Отчитайки по-големите размери
на пчеларските стопанства от област
Русе спрямо същите на национално
ниво, както и по-голямата им специализация към биологичното производство, можем да предположим, че пазарите на пчелни продукти в областта са
преобладаващо организационни. Произвежда се основно пчелен мед, който
се продава като суровина, което не
осигурява висока добавена стойност
на пчеларските стопанства от област
Русе. Основните купувачи на организационните пазари са търговците на едро, които определят цената и изкупуват дори биологичният мед и други
пчелни продукти по цените на конвенционалните им аналози. Дори големите
пчеларски стопанства от областта не
разполагат с нужното количество пчелни
продукти и компетенции за излизане на
международните пазари, където могат да
реализират много по-високи цени.
През първото тримесечие на
2017 г. средната месечна работна
заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в област

The
local
authorities
and
institutions, as well as the local
beekeeping branch structures play an
important role for the development of
beekeeping in the Ruse region and
overcoming its problems. An active local
and regional policy to promote organic
plant breeding and to designate large
areas solely for organic farming will
increase the environmental performance
indicators of these areas and will enable
the practicing of organic beekeeping.
The expansion of organic plant breeding
will significantly extend the territorial
opportunities for practicing organic
beekeeping as it eliminates the threat of
pesticide
contamination
and
bee
poisoning. The governmental institutions
and branch organizations need to unite
and develop common policies for this
sector.
Considering the larger sizes of
beekeeping farms in the Ruse region
compared to the same at domestic level,
as well as their greater specialization in
organic production, we can assume that
the markets for bee products in the region
are predominantly organizational. Mainly
honey is produced, which is then sold as
raw material, which does not provide high
added value for beekeeping farms from
the Ruse region. The main buyers at
organizational markets are wholesalers
who determine the price and buy even
the organic honey and other bee products
at the prices of their conventional
analogues.
Even the large beekeeping farms in the
region do not have the necessary
quantity
of
bee
products
and
competences to go out on international
markets where they can realize much
higher prices.
In the first quarter of 2017, the
average monthly salary of the employees
under
labour
and
employment
relationship in the Ruse region is 814
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Русе е 814 лв., което е със 192 лв. под
средната за страната – 1006 лв.
(www.dunavmost.bg, 28.05.2017). Годишният общ доход средно на лице от
домакинство в област Русе за 2017 год. и
предходни години се колебае около
националния – 12 000 лв. (www.nsi.bg,
2017). Това ограничава развитието на
потребителските пазари предвид пониските
доходи
спрямо
тези
на
национално ниво. Населението на
областта към 2016 г. е 225 674 души,
което е около 3,2% от населението на
България (www.nsi.bg, 2017). Русе е 5-ят
по големина град в страната с около
145 000 души, доминиращ осезаемо в
населението на областта – 65% от него.
Както за страната, така и за областта са
характерни отрицателните демографски
процеси – намаляване и остаряване на
населението. Русенска област все още
не използва пълноценно туристическия
си потенциал, което влияе негативно и
върху търговския й потенциал. Няма
сериозни перспективи за увеличаване
консумацията на мед и пчелни продукти
на регионално ниво.
Приемайки националното средногодишно потребление на мед от около
0,6-0,7 kg/човек можем да определим
размерите на потребителските пазари на
пчелен мед за русенска област –
225674 * 0,6 (0,7) = 135,4 (157,97)
тона/год. Като отчитаме, че на националните потребителски пазари на пчелен
мед около 25% от него, се реализира
директно от производителите, както и
търговския потенциал на складирания за
подхранване и собствена консумация
мед, който съставлява около 20% от
общия можем да допуснем, че на
потребителските пазари на русенска
област се консумират от 200 до 300 тона
мед на година (1300 * 0,25 = 325). При
цени на дребно на пчелния мед от около
10 лв./kg се формират потребителски
регионални пазари за над 2 до 3 млн.
лв./год., като за собствена консумация и
подхранване остават около 280 тона мед
на година.
Поради липсата на официална
статистика за количествата пчелен мед
на регионалните организационни пазари

BGN, which is 192 BGN less than the
average for the country – 1006 BGN
(www.dunavmost.bg, 28.05.2017). The
annual total average household income in
the Ruse region in 2017 and in previous
years fluctuates about the national one 12,000 BGN (www.nsi.bg, 2017). This
limits the development of consumer
markets considering the lower incomes
compared to national ones. The
population of the region by 2016 is
225,674, which is about 3.2% of the
population of Bulgaria (www.nsi.bg,
-th
2017). Ruse is the 5 largest city in the
country with about 145,000 inhabitants,
with a tangible presence in the population
of the area – 65% of it. Both the country
and the region are characterized by
negative demographic processes depopulation and aging. The Ruse region
has not yet fully exploited its touristic
potential, which negatively affects its
commercial potential. There are no real
perspectives
for
increasing
the
consumption of honey and bee products
at regional level.
By adopting the national average
annual consumption of bee honey of
about 0.6-0.7 kg/person we can
determine the dimensions of the bee
honey market for the Ruse region 225 674 * 0.6 (0.7) = 135.4 (157.97)
tons/year. Considering that about 25% of
the domestic bee honey markets are
realized directly by producers, as well as
the commercial potential of honey stored
for feeding and personal consumption,
which accounts for about 20% of the
total, we can assume that from 200 to
300 tons of honey are traded at the
consumer markets in the Ruse region per
year (1300 * 0.25 = 325). At retail prices
of honey of about 10 BGN/kg consumer
regional markets for over 2 to 3 million
BGN/year are formed, with about 280
tons of honey per year for personal
consumption and feeding.
Due to the lack of official statistics
on the quantities of bee honey on the
regional organizational markets, we will
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ще ги определим на базата на
детерминираните по-горе потребителски
пазари и запаси от мед за област Русе.
На регионалните организационни пазари
на пчелен мед се търгуват около 720
тона (1300 – 300 – 280 = 720). При цени
на едро на пчелния мед от около 5
лв./kg, се формират регионални организационни пазари за около 3,6 млн.
лв./год. Организационните и потребителските пазари на пчелен мед в русенска
област възлизат на около 6,6 млн.
лв./год. Имайки предвид, че не отчитаме
пазарите на останалите пчелни продукти
(восък, прополис, прашец, млечице и
др.), въпреки че са по-малки спрямо
пазарът на пчелен мед, можем да
предположим, че пазарите на пчелни
продукти в област Русе надхвърлят 8
млн. лв./год. Последното позволява да
прогнозираме регионалните пазари на
фактори и на средства за производство в
областта за над 8 млн. лв./год. Тези
стойности са над 8 пъти под потенциалните възможности на пчеларството
от област Русе – Таблица 2.
Въпреки, че в Русе има национално представена стокова борса, тя не се
използва в качеството й на високо
организиран пазар на едро за пчелен
мед. Останалите налични организирани
пазари в областта като тържищата и
търговете също не се използват от
пчеларите в русенска област. Пчелният
мед и другите пчелни продукти се
реализират на неорганизирани пазари,
на които пчеларските стопанства от
областта не могат да получат справедлива цена, намаляване на риска и подобряване на печалбата и ликвидността. На
тези пазари пчеларските стопанства
имат много малки възможности да
постигнат по-висока цена, защото реално
не участват в създаването на добавена
стойност. Колаборацията между пчеларските стопанства от областта при реализиране на продукцията е на сравнително
ниско ниво, поради което не могат да
постигнат по-добри пазарни позиции.
На потребителските пазари традиционната търговия с мед и пчелни продукти има доминираща роля в Русенска
област. Пчелният мед и пчелните про-

determine
them
based
on
the
abovementioned consumer markets and
stocks of honey for the Ruse region. The
regional organizational markets for bee
honey
trade
around
720
tons
(1,300 – 300 – 280 = 720). At wholesale
prices of honey of about 5 BGN/kg,
regional organizational markets are
formed for about 3.6 million BGN/year.
The
organizational
and
consumer
markets of bee honey in the Ruse region
amount to about 6.6 million BGN/year.
Considering that we do not take into
account the markets for other bee
products (wax, propolis, pollen, royal jelly,
etc.), although smaller than the market for
bee honey, we can assume that the
market for bee products in the Ruse
region exceeds 8 million BGN/year. The
latter allows us to predict the regional
factor and resource markets in the region
for over 8 million BGN/year. These values
are more than 8 times below the potential
of beekeeping in the Ruse region – see
Table 2.
Although Ruse has a nationally
represented stock exchange, it is not
used as a highly organized wholesale
market for bee honey. Other available
organized markets in the Ruse region,
such as marketplaces and auctions, are
also not used by beekeepers. Bee honey
and other bee products are realized on
non-organized markets where beekeeper
farms from the region cannot obtain a fair
price, reduce risk and improve profitability
and liquidity. On these markets,
beekeeper farms have very little
opportunities to achieve a higher price
because actually they are not involved in
creating added value. The collaboration
between beekeeping farms from the
region in the realization of the production
is at a relatively low level and therefore
cannot achieve better market positions.
On
the
consumer
markets,
traditional trade with honey and bee
products has a dominant role in the Ruse
region. Bee honey and bee products are
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дукти се предлагат предимно директно
от производителите им в местата на
производство, на фермерския пазар в
град Русе, както и на много общински и
други пазари, смесени и специализирани
магазини. Модерната търговия с мед и
пчелни продукти въпреки, че е насочена
към масовизация и намаляване на
цените, заема сравнително малък дял от
регионалните потребителски пазари, поради дефицит на доверие в методите на
обработка и разфасовка на предлаганите чужди пчелни продукти. Реализацията
на мед и пчелни продукти в сектора на
общественото хранене също е нищожно,
но има значителен потенциал, който все
още не е разработен и усвоен. Брандирането на произведените в региона
пчелни продукти за потребителските
пазари е на сравнително ниско ниво.

mainly offered directly by their producers
at the sites of production, on the farmers’
market in Ruse, as well as on many
municipal and other markets, mixed and
specialized shops. Modern trade with
honey and bee products, despite the fact
that it is targeting mass sales and price
reductions, occupies a relatively small
share of the regional consumer markets
due to a lack of confidence in the
methods of processing and packaging of
foreign bee products. The realization of
honey and bee products in the public
catering sector is also negligible, but it
has considerable potential that has not
yet been developed and absorbed. The
branding of bee products produced in the
region for consumer markets is at a
relatively low level.

SWOT анализ на пчеларството
в област Русе
Идентифицираните силни и слаби страни на българското пчеларство и
на това в област Русе, както и възможностите и заплахите, произтичащи от
условията на бизнес средата, може да
се вземат предвид при разработването
на новата Национална програма по
пчеларство НПП 2020-2022 год. и на
новата Програма за развитие на селските райони ПРСС след 2020 год.
Проведените SWOT анализи може да
помогнат за определяне на конкурентните предимства на българското и на
пчеларството в област Русе, което от
една страна е важно и за регионалното
развитие и съгласуване с аграрната
политика на ЕС, а от друга за по-добра
пазарна реализация на международно,
национално и регионално ниво на
произвежданите пчелни продукти и
услуги. Извършването на тези анализи
ще позволи да се усвои потенциала на
пчеларството в по-голяма степен, да
се очертаят насоките на неговото
развитие, и да се преодолеят пречките
и заплахите.
Ще
анализираме
четирите
основни типа взаимодействие между

SWOT Analysis of Beekeeping in
the Ruse District
The identified strengths and
weaknesses of Bulgarian beekeeping and
the one in the Ruse region, as well as the
opportunities and threats arising from the
business environment can be taken into
consideration when developing the new
National Beekeeping Program NBP
2020-2022
and
the
new
Rural
Development Program after 2020.
The developed SWOT analyses can help
determine the competitive advantages of
beekeeping in Bulgaria and in the Ruse
region, which on the one hand is
important for the regional development
and coordination with the agrarian policy,
and on the other hand for better market
realization at international, domestic and
regional level of the produced honey
products and services. Making these
analyses will allow the mastering of the
potential of beekeeping to a greater
extent, outlining the directions of its
development, and overcoming the
obstacles and threats.
We will analyze the four main types
of interaction between the strengths – S
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силните (strengths – S) и слабите
(weaknesses – W) страни на пчеларските стопанства от област Русе, възможностите (opportunities – O) и заплахите
(threats – T) на бизнес среда:
 силни страни и възможности –
произвежданите висококачествени конвенционални и биологични пчелни продукти (S1, S2, S3, S5) могат да се реализират не само на организационни пазари,
където цените са по-ниски, но и на
местни пазари (О1, О2, О3, О4), които са с
по-ниски логистични разходи и по-високи
цени. Наличието на трансгранични коридори и друга инфраструктура (S6) позволява трансгранично сътрудничество и
директни продажби на румънския и други
съседни на областта местни пазари (О6).
Достъпът
до
образователни
и
иновационни институции – две висши
училища и институт на Селскостопанска
академия, кредити и субсидии (S4)
производството на уникални регионални
пчелни продукти (S5) и наличието на
инфраструктура (S6) формират среда за
трансгранично сътрудничество (О6) и потенциал за създаване и развитие на пчеларски клъстър, включително и трансграничен (О5). Силните страни на пчеларските стопанства от област Русе ще
им позволяват, да се възползват от възможностите при наличие на маркетинг
стратегии за регионалните и други
пазари;
 силни страни и заплахи –
въпреки наличието на редица силни
страни (S1, S2, S3, S4, S5, S6), които
осигуряват по-голяма конкурентоспособност на пчеларските стопанства от
русенска област спрямо националните,
успешното противодействие на глобалните конкуренти и заместители (Т2)
изисква коопериране помежду им, за да
постигнат по-голяма конкурентоспособност. Наличието на заплахи като болести, отравяния, кражби на кошери (Т1) и
нормативно ограничаване на възможностите за директна реализация на пчелните продукти на регионалните и на съседни на тях пазари (Т4), налагат изграждането на по-силни браншови организации
на пчеларите от областта, за законода-

and weaknesses – W of the beekeeping
farms in the Ruse region, the
opportunities – O and threats – T of the
business environment:
 Strengths and Opportunities – the
high quality conventional and organic bee
products (S1, S2, S3, S5) can be realized
not only on organizational markets where
prices are lower, but also on local
markets (O1, O2, O3, O4), which have
lower logistics costs and higher prices.
The presence of cross-border corridors
and other infrastructure (S6) allows for
cross-border cooperation and direct sales
on the Romanian and other neighbouring
local markets (O6). Access to educational
and innovation institutions – two higher
education institutions and an institute of
the Academy of Agriculture, credits and
subsidies (S4), production of unique
regional beekeeping products (S5) and
the availability of infrastructure (S6) form
a cross-border cooperation environment
(O6) and potential for establishing and
developing
a
beekeeping
cluster,
including a cross-border one (O5). The
strengths of the beekeeping farms in the
Ruse region will allow them to take
advantage of the opportunities offered by
marketing strategies for regional and
other markets;
 Strengths and Threats – despite
the presence of a number of strengths
(S1, S2, S3, S4, S5, S6), which provide
greater competitiveness for beekeeping
farms in the Ruse region than the
domestic
ones,
successful
countermeasures
towards
global
competitors and substitutes (T2) requires
co-operation between them in order to
achieve greater competitiveness. The
presence of threats such as diseases,
poisoning, theft of beehives (T1) and
normative limitation of the opportunities
for direct realization of bee products on
regional and neighbouring markets (T4)
require the establishment of stronger
branch organizations of beekeepers in
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телни и други промени в тези рискови
сфери. Обезлюдяването на селските
райони и недостига на работна ръка в
региона (Т6) налагат внедряването на
нови технологии и организация на
пчеларските стопанства. По-голямата
волатилност и спад в цените на пчелните
продукти (Т3) и свитите регионални пазари (Т5) изискват изграждането на собствени регионални пазари и диверсификация на стопанствата. Силните страни на
пчеларските стопанства от русенска
област не ги защитават напълно от
заплахите, поради което е необходимо
коопериране, диверсифициране, нови
технологии и организация;
 слаби страни и възможности –
слабата диверсификация и ориентация
към регионални пазари и предлагане на
суровини за експорт (W 1) не позволяват
да се усвоят много от възможностите
свързани с регионалните пазари (О1, О2,
О3, О4). Малкият регионален мащаб на
пазарите на пчелни продукти (W 3), слабо
развития и обезлюдяващ регион (W 2) и
недобре развития селски туризъм (W 5),
изискват значителни инвестиции за развитието им (О2), както и за налагане на
регионалния пчелен мед на местните
пазари, като по-здравословна алтернатива на глобалните подсладители (О3).
Недостатъчно развитото партньорство
между пчелари, браншови организации,
образователни институции и агробизнес
(W 4) затруднява създаването на пчеларски клъстър (О5). Ниската степен на използване и създаване на интелектуални,
иновационни, брандирани и регионални
пчелни продукти (W 5) възпрепятства
възможностите за диференцирането им
спрямо глобалните конкуренти. Слабите
страни на пчеларските стопанства от
област Русе възпрепятстват значително
реализирането на повечето от възможностите, поради което са необходими
инвестиции за развитие на местните
пазари, апитуризъм и брандиране на
регионалните пчелни продукти;
 слаби страни и заплахи –
преодоляването
на
заплахи
като
болести, отравяния и кражби на кошери
(Т1), силна конкуренция на глобални
конкуренти и заместители на пчелния

the region, for legislative and other
changes in these risk areas. Rural
depopulation and labour shortages in the
region (T6) call for the introduction of new
technologies
and
organization
of
beekeeping farms. The greater volatility
and falling prices of bee products (T3) and
shrinking regional markets (T5) require
building their own regional markets and
diversifying farms. The strengths of
beekeeping farms in the Ruse region do
not fully protect them from threats, which
requires cooperation, diversification, new
technologies and organization;
 Weaknesses and Opportunities –
the poor diversification and orientation to
regional markets and supply of raw
materials for export (W 1) do not allow
making use of many of the opportunities
associated with regional markets (O1, O2,
O3, O4). The small regional scale of the
markets for bee products (W 3), the poorly
developed and depopulating region (W 2)
and the underdeveloped rural tourism
(W 5) require significant investment for
their development (O2), as well as
imposing the honey from the Ruse region
on the local markets as a healthier
alternative to global sweeteners (O3). The
underdeveloped partnership between
beekeepers,
branch
organizations,
educational institutions and agribusiness
(W4) makes it harder to create a
beekeeping cluster (O5). The low level of
use and creation of intellectual,
innovative, branded and regional bee
products (W 5) hampers the opportunities
for differentiating them from global
competitors. The weaknesses of the
beekeeping farms in the Ruse region
considerably hinder the realization of
most of the opportunities, which is why
investments are needed for the
development of local markets, api-tourism
and branding of regional bee products;
 Weaknesses and Threats –
overcoming threats such as diseases,
poisoning and theft of beehives (T1),
strong
competition
from
global
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мед (Т2), както и на административни
ограничения за директна реализация на
пчелните продукти на местни и др.
пазари (Т4), изискват добре развити
браншови организации, производствено
и маркетинг коопериране на пчеларските
стопанства от областта, което реално е
тяхна слаба страна (W 4), която трябва да
преодолеят. По-голямата волатилност и
спада на цените на регионалните
продукти (Т3) налагат диверсифициране
на пчеларските стопанства от русенска
област. Изграждането на регионален
бранд пчелни продукти изисква да се
преодолее ниската степен на използване
и създаване на интелектуални и
иновационни продукти (W 5), което ще
тушира в известна степен волатилността
и спада в цените (Т3). Свитите местни
пазари (Т5) налагат да се инвестира в
развитието на собствени такива и в къси
вериги за доставка на пчелни продукти –
селски и апитуризъм (W 6). Слабите
страни на пчеларските стопанства от
областта им пречат да се адаптират към
заплахите, поради което трябва да се
кооперират помежду си, да се интегрират
във веригата на доставки, и да се
диверсифицират.
Както вече обърнахме внимание
взаимовръзката между силните страни
на пчеларски стопанства от област Русе
и възможностите на регионалната
средата е приоритетна за тяхното бъдещо развитие, респективно и за разработване на маркетинг и др. стратегии на
регионално ниво. Важно е също да се
анализира как тази взаимовръзка, може
да се използват за преодоляване на
слабите страни на пчеларските стопанства от русенска област и на глобалните
и регионалните заплахи. Този анализ ще
позволи да се определи стратегическата
ориентация на пчеларските стопанства
от област Русе, чрез използване на
силните им страни за реализиране на
възможностите,
преодоляване
на
слабостите и туширане на заплахите.
Основните силни страни на
пчеларството в русенска област се
изразяват в това, че то осигурява около
10% от националното производство на
конвенционален и биологичен мед общо,

competitors and substitutes for bee
honey (T2), as well as administrative
constraints for the direct realization of
bee products on local and other markets
(T4) require well-developed branch
organizations, production and marketing
cooperatives of beekeeping farms in the
region, which is actually their weakness
(W 4) that they have to overcome. The
greater volatility and falling prices for
regional
products
(T3)
call
for
diversification of beekeeping farms from
the Ruse region. The construction of a
regional brand for bee products requires
overcoming the low level of use and
creation of intellectual and innovative
products (W 5), which to some extent will
limit the volatility and the fall in prices
(T3). The shrinking local markets (T5)
require investing in the development of
their own brands and in short supply
chains for bee products – rural tourism
and api-tourism (W 6). The weaknesses of
beekeeping farms in the region prevent
them from adapting to threats, so they
need to cooperate with one another, to
integrate into the supply chain, and to
diversify.
As we have already pointed out,
the relationship between the strengths of
beekeeping farms in the Ruse region and
the opportunities of the regional
environment is a priority for their future
development,
respectively
for
the
development of marketing and other
strategies at regional level. It is also
important
to
analyse
how
this
interconnection can be used to overcome
the weaknesses of beekeeping farms in
the Ruse region, and global and regional
threats.
This
analysis
will
allow
determining the strategic orientation of
bee farms from Ruse region by using
their
strengths
to
realize
the
opportunities, overcome the weaknesses
and mitigate the threats.
The main strengths of beekeeping
in the Ruse region are that it provides
about 10% of the total domestic
production of conventional and organic
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но при по-висока производителност и
качество, респективно и при по-ниска
себестойност. Областта има отлични и
уникални природо-географски условия за
производство на регионални пчелни
продукти, храни, напитки, апитуризъм.
Има инфраструктура с трансгранични
транспортни коридори и национална
стокова борса даващи достъп до
национални, регионални и международни пазари. В русенска област има
образователни и развойни звена – две
висши училища с аграрна насоченост и
Институт по земеделие и семезнание
Образцов чифлик към Селскостопанска
академия.
Благоприятните възможности са
свързани с нарастващото търсене на
регионални пчелни продукти, храни,
напитки и услуги като опрашване и
апитуризъм. Налагане на регионалния
пчелен мед на местните потребителски
пазари и къси вериги за доставка, като
по-здравословна алтернатива на глобалните подсладители и заместители от
типа на захар, аспартам и др. Налице са
и благоприятни възможности за трансгранично сътрудничество и директни
продажби на Румънския и други местни
пазари, които са съседни на областта.
Има
много
добри
условия
за
производствено коопериране, съвместен
маркетинг и изграждане на собствени
местни организационни и потребителски
пазари на пчелни продукти.
За преодоляване на слабите си
страни пчеларските стопанства от област Русе трябва да се диверсифицират,
и да преминат от суровини към пчелни
продукти с висока добавена стойност.
Необходимо е да изградят местни организационни и потребителски пазари и
къси вериги за доставка на регионални
пчелни продукти. Пчеларските стопанства от областта трябва да подобрят
партньорството помежду си, с браншови
организации, образователни и развойни
звена, за производствено и маркетинг
коопериране, с цел постигане конкурентоспособност на глобално, национално и
регионално ниво. Необходимо е създаването и утвърждаването на разпознаваем регионален бранд пчелни продукти.

honey, but with higher productivity and
quality, respectively, at lower cost. The
region has excellent and unique natural
and geographical conditions for the
production of regional bee products,
foods, drinks, and api-tourism. There is
an infrastructure with cross-border
transport corridors and a domestic stock
exchange giving access to domestic,
regional and international markets. In the
district of Ruse there are educational and
research units - two higher schools with
agrarian orientation and the Institute of
Agriculture and Science of Seeds at
Obraztsov chiflik and at the Academy of
Agriculture.
The favourable opportunities are
related to the growing demand for
regional bee products, foods, drinks and
services such as pollination and apitourism. Imposing regional honey on local
consumer markets and short supply
chains as a healthier alternative to global
sweeteners and substitutes such as
sugar, aspartame and others. There are
also favourable opportunities for crossborder cooperation and direct sales on
the Romanian and other local markets
neighbouring the region. There are very
good conditions for production cooperation, joint marketing and building of
own local organizational and consumer
markets for bee products.
To overcome their weakness,
beekeeping farms in the Ruse region
have to diversify and to switch from raw
materials to bee products with high added
value. It is necessary to establish local
organizational and consumer markets
and short supply chains for regional bee
products. The beekeeping farms in the
region need to improve their partnerships
with branch organizations, educational
and research units, for production and
marketing
cooperation
to
achieve
competitiveness at global, domestic and
regional levels. It is necessary to create
and establish a recognizable regional
brand of bee products.
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Туширането на заплахите налага
пчеларските стопанства от русенска
област да се кооперират, за да постигнат
по-голяма ценова и неценова конкурентоспособност спрямо глобалните конкуренти и заместители при експорт на
пчелен мед на международните пазари.
Те трябва да се интегрират с местни
преработватели, търговци, хотели и ресторанти, за подобряване достъпа до регионални пазари. Необходима е диверсификация към регионални пчелни продукти с висока добавена стойност, за туширане ценовата волатилност на регионалните пазари и подобряване на доходността. Пчеларските стопанства от областта трябва да изграждат силни браншови съюзи, да подобряват нормативната база на пчеларството и намаляват
отравянията и кражбата на кошери, да
противодействат на болести и вредители, да внедряват нови технологии.

The mitigation of threats directs the
beekeeping farms from the Ruse region
towards cooperating to achieve greater
price and non-price competitiveness over
global competitors and substitutes for bee
honey exports on international markets.
They need to integrate with local
processors,
traders,
hotels
and
restaurants to improve access to regional
markets. It is necessary to diversify in the
direction of regional bee products with
high added value, to mitigate price
volatility on regional markets and to
improve profitability. Beekeeping farms in
the region have to establish strong
branch unions, to improve the legislation
related to beekeeping, to reduce the
poisoning and theft of bee hives, to
counteract to diseases and pests, and to
introduce new technologies.

Таблица 3. SWOT анализ на пчеларството в област Русе
Table 3. SWOT Analysis of beekeeping in the District of Ruse
Силни страни / Strengths:

Възможности / Opportunities:


S1 по-добри природо-географски условия за
производство на висококачествени конвенционални и
биологични пчелни продукти спрямо общите за
отрасъла;

S1 better natural and geographic conditions for
the production of high quality conventional and organic
bee products compared to the general ones for the sector;

S2 по-голям брой на професионалните
пчелни стопанства специализирани в биологичното
производство – над 25% за областта спрямо над 21%
за страната;

S2 higher number of professional beekeeping
farms specializing in organic production - more than 25%
for the region compared to more than 21% for the country;

S3 областта е в топ 5 на страната по добив и
производство на биологичен и конвенционален мед –
около 10% от националното производство;

S3 the region is in the top 5 in the country in
production and yield of organic and conventional honey about 10% of the domestic production;

S4 достъп до субсидии, финансови кредити,
институции за образование и иновации – две висши
училища, звена на Селскостопанска академия;

S4 access to subsidies, financial credits,
institutions for education and innovation - two higher
schools, units of the Academy of Agriculture;

S5 производство на уникални регионални
пчелни продукти (храни и напитки), пчели майки,
апитуризъм;

S5 production of unique regional bee products
(foods and drinks), queen bees, api-tourism;

S6 наличие на трансгранични транспортни
коридори, национална стокова борса, пристанищна и


O1 нараства търсенето на регионални
пчелни продукти (храни и напитки), пчели майки,
опрашване, апитуризъм и други, както и на техните
конвенционални, биологични, онлайн и офлайн
пазари;

O1 increasing demand for regional bee
products (foods and drinks), queen bees, pollination,
api-tourism, etc., as well as their conventional,
organic, online and offline markets;

O2 развитие на регионалните пазари и
къси вериги за доставка на пчелни продукти,
апитуризъм, подвижно пчеларство и други;

O2 development of regional markets and
short supply chains for bee products, api-tourism,
mobile beekeeping, etc.;

O3 налагане на регионалния пчелен мед
на местните потребителски пазари като поздравословна
алтернатива
на
глобалните
подсладители – захар, аспартам и други;

O3 imposition of regional bee honey on
local consumer markets as a healthier alternative to
global sweeteners - sugar, aspartame, etc.;

O4 пчеларството е генератор за
развитието на много местни пазари;

O4 beekeeping is a generator for the
development of many local markets;

O5 благоприятна среда и потенциал за
създаване и развитие на пчеларски клъстер,
включително и трансграничен;

O5 favourable environment and potential for
the creation and development of a beekeeping cluster,
also a cross-border one;

O6 трансгранично сътрудничество и
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други инфраструктура.

S6 existence of cross-border transport
corridors, national stock exchange, port and other
infrastructure.
Слаби страни / Weaknesses:

W1 експорт на пчелни суровини, много
слаба диверсификация и слаба ориентация към
регионални пазари;

W1 exports of bee products as raw materials,
very low diversification and poor orientation towards
regional markets;

W2 русенска област е административен
център на северен централен район, който е един от
най-слабо развитите в ЕС със застаряващи и
обезлюдяващи малки населени места;

W2 the District of Ruse is the administrative
centre of the North Central Region, which is one of the
least developed in the EU with aging and depopulated
small settlements;

W3 малък регионален пазар със слабо
развити местни офлайн и онлайн пазари на
конвенционални и биологични пчелни продукти;

W3 small regional market with poorly
developed local offline and online markets for
conventional and organic bee products;

W4 недостатъчно развито партньорство
между
пчелари,
браншови
организации,
образователни
институции
и
агробизнес,
за
клъстеризация и други;

W4 underdeveloped partnership between
beekeepers, branch organizations, educational institutions
and agribusiness, clustering, etc.;

W5 ниска степен на използване и създаване
на интелектуални, иновационни, брандирани и
регионални пчелни продукти;

W5 underutilization and creation of intellectual,
innovative, branded and regional bee products;

W6 не добре развит селски туризъм и
подвижно пчеларство.

W6 underdeveloped rural tourism and mobile
beekeeping.

ИЗВОДИ

директни продажби на Румънския и други местни
пазари съседни на областта.

O6 cross-border cooperation and direct
sales on the Romanian and other local markets
neighbouring to the region.
Заплахи / Threats:

T1 опасност от навлизане в региона на
нови вредители и болести по растенията и по
пчелите, отравяния и кражби на пчелни кошери;

T1 danger of entering new pests and
diseases of plant and bees, poisoning and theft of
beehives in the region;

T2 силна ценова и неценова конкуренция
от глобални заместители и конкуренти на
регионалния мед, който е основен продукт на
пчеларството от русенска област;

T2 strong price and non-price competition
from global substitutes and competitors of regional
honey, which is the main product of beekeeping in the
Ruse region;

T3 наличие на сив сектор, по-голяма
волатилност и спад на цените на регионалните
пчелни продукти;

T3 existence of a gray sector, greater
volatility and falling prices of regional bee products;

T4 Наредба 26 ограничава директната
реализация на пчелни продукти на местните
пазари и в други области на страната;

T4 Ordinance 26 restricts the direct
realization of bee products on local markets and other
regions of the country;

T5 свити местни пазари на БългароРумънския трансграничен регион – един от найбедните в ЕС;

T5 shrunken local markets in the BulgarianRomanian cross-border region - one of the poorest in
the EU;

T6 обезлюдяване на селските райони и
недостиг на работна ръка в русенска област.

T6 rural depopulation and labour shortage in
the Ruse region.

CONCLUSIONS

В резултат на проведения теоретичен и априорен анализ за състоянието на пчеларството в област Русе,
могат да се направят изводи в следните основни направления:
Първо по отношение състоянието на пчеларството в област Русе:
 област Русе има средна надморска височина около 120 метра, богата медоносна растителност и ниската
степен на индустриални, земеделски и
други замърсители, предоставящи добри условия за развитие на биологично
пчеларство и производство на висококачествен мед и пчелни продукти. През

As a result of the theoretical and a
priori analysis of the state of beekeeping
in the Ruse district, conclusions can be
made in the following main directions:
Firstly, regarding the state of
beekeeping in the Ruse region:
 The Ruse district has an average
altitude of about 120 meters, rich
vegetation appropriate for the production
of honey, and a low degree of industrial,
agricultural, and other pollutants, thus
providing good conditions for the
development of organic beekeeping and
the production of high quality honey and
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областта преминават важни транспортни коридори, даващи достъп до международни пазари;
 пчеларството от област Русе е
по-професионално ориентирано и с поголям
среден
добив
спрямо
националното – около 30 kg/кошер.
Русенска област осигурява около 10%
от националното производство на
пчелен мед и пропорционален икономически ефект от опрашването – 100
млн. лв./год. Локалните пазари са на
ниво под 8 пъти от потенциалните им
възможности за развитие;
 биологичното пчеларство в
област Русе е концентрирано предимно
в групата на професионалните стопанства с над 150 пчелни семейства. Броят
на биологичните пчелни семейства
съставлява над ¼ от тези в областта.
Произвежда се основно пчелен мед,
който се продава като суровина, което
не осигурява висока добавена стойност
на пчеларските стопанства от областта;
 потребителските пазари на
пчелен мед в област Русе са от 2 до 3
млн. лв./год., а организационните за
около 3,6 млн. лв./год. или общо около
6,6 млн. лв./год. Регионалните пазари
на пчелни продукти надхвърлят 8 млн.
лв./год., поради неотчитане пазарите
на
останалите
пчелни
продукти.
Брандирането на регионалните пчелни
продукти за потребителските им пазари
е на сравнително ниско ниво;
 алтернатива на трудоемкото и
ниско ефективното добиване на пчелен
мед в русенска област е цветният
прашецът, пергата, апиларнилът, пчелното млечице и пчелната отрова. Икономическият потенциал на пчелните
продукти като отрова, млечице, перга и
др. е голям, но изисква стратегическа
ориентация към правилните пазари;
 пчеларството в русенска област
има потенциал съответстващ на 10%
от националния. Потенциалът на
регионалните организационни пазари
на пчелни продукти е около 66 млн.
лв./год., респективно потенциала на

bee
products.
Important
transport
corridors pass through the region, giving
access to international markets;
 Beekeeping from the Ruse region
is more professionally oriented and with a
higher average yield compared to the
domestic one – about 30 kg/beehive. The
district of Ruse provides about 10% of the
domestic production of honey and a
proportional
economic
effect
from
pollination – 100 million BGN/year. The
local markets are at a level which is 8
times
lower
than
their
potential
development potential;
 Organic beekeeping in the district
of Ruse is concentrated mainly in the
group of professional farms with more
than 150 bee colonies. The number of
organic bee colonies is more than ¼ of
those in the region. Mainly honey is
produced, which is sold as raw material
and does not provide a high added value
for the beekeeping farms in the region;
 The consumer markets for bee
honey in the Ruse region are from 2 to 3
million BGN/year and the organizational
ones for about 3.6 million BGN/year or a
total of about 6.6 million BGN/year. The
regional markets for bee products exceed
8 million BGN/year, due to the lack of
consideration of the markets for other bee
products. The branding of regional bee
products for their consumer markets is at
a relatively low level.
 Alternative to the labour-intensive
and low-efficient production of honey in
the Ruse region are the pollen, the
parchment, the sucker larvae, the royal
jelly, and the bee venom. The economic
potential of bee products such as bee
venom, royal jelly, parchment, etc. is large
but requires a strategic orientation
towards the right markets;
 Beekeeping in the Ruse region
has a potential corresponding to 10% of
the domestic one. The potential of the
regional organizational markets for bee
products is about 66 million BGN/year,
respectively the potential of regional factor
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регионалните пазари на фактори и на
средства за производство е също 66
млн. лв./год. Максималният потенциал
на регионалните пазари на пчелни
продукти е 100 млн. лв./год.
Второ проведеният SWOT анализ на регионално ниво (Таблица 3)
показа, че основните фактори за
успех на пчеларските стопанства от
област Русе са аналогични на националното ниво, но с изразена регионална специфика:
 коопериране – съвместен маркетинг за постигане на конкурентоспособност на международните, националните и
регионалните пазари; създаване на иновативни, брандирани, уникални местни
пчелни продукти за разпознаваем регионален бранд пчелни продукти;
 интегриране – към регионалните
пазари на средства за производство и
регионалните пазари и къси вериги за
доставка на пчелни продукти, включително и чрез изграждане на собствени такива за подобряване на пазарния достъп;
 диверсифициране – преориентиране от суровини към регионални пчелни
продукти с висока добавена стойност;
предлагане на услуги като апитуризъм и
опрашване, за намаляване на последствията от волатилността на пазарите на
пчелни продукти.
Русенска област разполага с много
голям биологичен, производствен, образователен и иновационен потенциал в
пчеларството, за реализирането на който
са необходими маркетинг и др. стратегии.

markets and means of production is also
66 million BGN/year. The maximum
potential of the regional markets for bee
products is 100 million BGN/year.
Secondly, the developed SWOT
analysis at regional level (Table 3) shows
that the main success factors for
beekeeping farms in the Ruse region are
analogous to the domestic level but with a
pronounced regional specificity:
 Co-operation – joint marketing to
achieve competitiveness on international,
domestic and regional markets; creating
innovative, branded, and unique local bee
products for a recognizable regional brand
of bee products;
 Integration – to the regional
markets of means for production and
regional markets and short supply chains
for bee products, also by building their
own ones to improve market access;
 Diversification – reorientation from
raw materials to high value-added
regional bee products; offering services
such as api-tourism and pollination to
mitigate the effects of the volatility on the
markets for bee products.
The Ruse region has a very large
biological, productive, educational and
innovation potential in beekeeping for the
realization of which marketing and other
strategies are needed.
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SUMMARY

Направен е анализ на производството на свинско месо в България в
периода 2000-2014 година. През 2000
година най-малко е било производството на свинско месо в Югозападен
район – 4.817 хил. т., а най-много
(11.66 хил.т.) в Северозападен район.
Добивът на кланично свинско месо е
сравнително паралелен през годините
при всички райони, без резки амплитуди в стойностите. Изключение прави
Североизточният район в диапазона
2006-2008 година, като от сравнително
умерен се превръща в център на произведеното количество кланично месо
с 22.95 хил.т. през 2007 г. Най-голям
брой кланици за свине са регистрирани
през 2000г. – 262, а най-малък (66 бр.)
през 2010, 2012, 2013 и 2014 г. Наймного животни и най-голямо количество месо е добито в кланиците през
2014 г. С най-малки стойности по тези
два показателя се характеризира 2001 г. –
536 хил бр., и 31.85 хил.т. съответно. В
стопанствата са били заклани наймного свине през 2006 г. – 494.8 хил.бр,
а през 2014 г. едва 159 хил.броя. Наймного животни в България са заклани

An analysis was performed of the
pork production in Bulgaria in the period
2000-2014. In the year 2000 the pork
production was the lowest in the southwestern region - 4.817 thousand tonnes,
and highest (11.66 thousand tonnes) in
the north-western region. The yield of
pork carcass has been relatively parallel
through the years in all regions, without
large amplitudes in the values. The northeastern region made an exception in the
period 2006-2008, as from relatively
moderate, it turned into a centre of the
produced quantity of carcass meat with
22.95 thousand tonnes in 2007. The
highest number of slaughterhouses was
registered in 2000 – 262, and the lowest
one (66) was in 2010, 2012, 2013 and
2014. The highest number of animals and
the largest amount of meat was produced
in the slaughterhouses in 2014. The
lowest values of these two indicators
characterize 2001 – 536 thousand pigs
and 31.85 thousand tonnes, respectively.
The most pigs were slaughtered in the
farms in 2006 – 494.8 thousand pigs, and
in 2014 only 159 thousand pigs. The
highest number of slaughtered animals in
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през 2006 г. – 1056.6 хил.бр.След 2011
г. се установява известна стабилност
при производството на месо, въпреки
незначителното намаление на показателите през 2014 г.
Ключови думи: свиневъдство,
свинско
месо,
кланично
тегло,
производство, (S)EUROP

Bulgaria was from 2006 – 1056.6
thousand pigs. After 2011 there has been
certain stability in meat production,
despite the insignificant decrease of the
indicators in 2014.
Key words: pig breeding, pork,
carcass weight, production, (S)EUROP

УВОД

INTRODUCTION

Свиневъдството е сектор, който
заема съществено място при производството на червено месо в България.
През последните няколко години обаче,
в страната ни се отчита непрекъснат
спад в броя на стопанствата, отглеждащи свине, а поголовието намалява
повече от пет пъти. Редица причини
могат да се изтъкнат за тази неблагоприятна тенденция – ограничена земя
за производство на собствени фуражи,
липса на обучение на земеделски
производители и др. Otouzbirov and
Zhelyazkov (2008) по Malamova (2007)
определят високата себестойност на
продукцията и скъпите фуражи като
най-значими трудности в сектора за
добив на свинско месо.
След включването на страната
ни в Европейския съюз отрасълът се
задължава да прилага европейската
система за окачествяване на кланични
трупове от свине (S)EUROP. Това води
до значително подобрение на селекционния процес, а в последствие и до
повишаване на продуктивните и кланични качества на свинете, но едновременно с това ще повиши и цената
на свинското месо към крайния потребител (Otouzbirov and Zhelyazkov, 2008).
За да се повиши рентабилността
и да бъдат по-конкурентоспособни на
пазара, свиневъдите трябва да се
съсредоточат повече върху повишаване на ефективността на производството и устойчивостта на сектора.
Целта на настоящата разработка
е да се направи анализ на производството на свинско месо в България в
периода след 2000 година.

Pig breeding is a sector which
takes a significant place in the production
of red meat in Bulgaria. In the last several
years, however, there has been a
continuous drop in the number of the
farms breeding pigs, and the livestock
population has decreased more than five
times. A number of factors can be pointed
out for this unfavourable trend – limited
land for the production of own feed, lack
of training of farmers, etc.
Otouzbirov and Zhelyazkov (2008)
according to Malamova (2007) defined the
high cost price of the production and the
expensive feed as the most significant
difficulties in the pork production sector.
After our country joined the
European Union, the field had to start
applying the European system for grading
of
slaughterhouse
pig
carcasses
(S)EUROP. This leads to a significant
improvement of the selection process,
and, subsequently, to an increase of the
productive and slaughterhouse qualities of
the pigs, but at the same time it will
increase the price of the pork to the end
user (Otouzbirov and Zhelyazkov, 2008).
To increase the profitability and to
become more competitive on the market,
pig farmers have to focus more on
increasing the effectiveness of the
production and the sustainability of the
sector.
The purpose of this development is
to make an analysis of the pork
production in Bulgaria in the period after
the year 2000.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

При анализа са използвани
данни от отдел Агростатистика на МЗХ
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013,
2014,
2015),
Национална
стратегия за развитие на земеделието
в България за периода 2014-2020 г.
(MAF, 2013), Годишни доклади за
състояние и развитие на земеделието
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015).

The analyzed material consisted of
data from the bulletin of the Agrostatistics
Department of Ministry of Agriculture and
Food (MAF) (2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015), National
Strategy for stable development in
Agriculture in Bulgaria in 2014-2020
(MAF, 2013), as well as Annual Report on
the
Status
and
Development
of
Agriculture in the period from 2001 to
2015.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

На Фигура 1 е представена дейността на кланиците за свине по
райони. Съгласно картата на социалноикономическото райониране на България, страната ни се разделя на 6
района – Северозападен (включващ
ареала на Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен), Северен централен (вкл.
Велико Търново, Габрово, Силистра,
Разград и Русе), Североизточен (вкл.
Варна, Добрич, Търговище и Шумен),
Югоизточен (вкл. Бургас, Сливен,
Ямбол и Стара Загора), Югозападен
(вкл. Благоевград, Кюстендил, Перник и
София) и Южен централен район (вкл.
Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково
и Кърджали).

Figure 1 presents the activity of the
pork
slaughterhouses
by
region.
According to the map of the social and
economic regions of Bulgaria, the country
is divided into 6 regions – North-western
(including the area of Vidin, Vratsa,
Lovech, Montana and Pleven), Northern
Central (incl. Veliko Tarnovo, Gabrovo,
Silistra, Razgrad and Ruse), Northeastern (incl. Varna, Dobrich, Targovishte
and Shumen), South-eastern (incl.
Burgas, Sliven, Yambol, and Stara
Zagora),
South-western
(incl.
Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, and
Sofia) and Southern Central region (incl.
Pazardzhik, Plovdiv, Smolyan, Haskovo,
and Kardzhali).

Фиг. 1. Производство на свинско месо в кланично тегло по райони (хил.т.)
Fig. 1. Pork production in carcass weight by region (thousand tones)
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През 2000 година най-малко е
било произведеното свинско месо в
Югозападен район – 4.817 хил. т., а
най-много в Северозападен – 11.65
хил.т. В процеса на проучване се
установява, че с изключение на
тригодишния период от 2005 до 2007
г., районът на Благоевград, Кюстендил
и София остава на последно място по
производство.
Прави впечатление, че добивът
на кланично свинско месо е сравнително паралелен през годините при
всички райони, без резки амплитуди в
стойностите.
Изключение
прави
Североизточният район в диапазона
2006-2008 година, като от сравнително
умерен се превръща в център на
произведеното количество кланично
месо. През 2007 година ареалът около
Варна, Добрич и Шумен превъзхожда
този на Бургас, Сливен и Ямбол с
близо 21 хил.т., и с близо 16 хил.т.
Югозападен и Южен централен район.
От 2011 година насам, в Южен централен район се добива най-много
свинско месо, следван от Северен
централен и Североизточен. Наймалко е количеството на месо, добито
в кланиците на Югозападен район,
като тенденцията е постоянна през
последните пет години.
През 2000 година броят на
кланиците, в които се добива свинско
месо е най-голям – 262 (Фигура 2).
Общият брой заклани свине е близо
625 хил. броя, с добито кланично тегло
48.75 хил.т. През следващата година
се наблюдава спад и при трите
показателя – намалява се броят на
кланиците и закланите свине, а количеството на добитото месо достига
своя минимум (31.85 хил.т.), отдавайки
го на по-ниската средна жива маса при
клането. През следващите две календарни години се отчита повишение в
броя на закланите животни и в кланичното тегло от тях. Закланите в кланици
свине през 2005 година са с около 88
хил.бр. по-малко в сравнение с

In the year 2000, South-western
region was the one with the lowest
amount of produced pork – 4.817
thousand tonnes, and the North-western
was the one with the highest – 11.65
thousand tonnes. In the process of
studying it was established that with the
exception of the three-year period from
2005 to 2007, the region of Blagoevgrad,
Kyustendil and Sofia remains on the last
place in production.
It is noticeable that the yield of
carcass pork has been relatively parallel
through the years for all regions, without
large amplitudes in the values. The only
exception was the North-eastern region in
the period 2006-2008, as from relatively
moderate, it turned into a centre for the
produced quantity of carcass meat. In
2007, the area around Varna, Dobrich,
and Shumen surpassed the region of
Burgas, Sliven and Yambol with almost
21 thousand tonnes and the Southwestern and Southern Central regions
with almost 16 thousand tonnes. Since
2011, Southern Central has been the
region with the highest production of
pork, followed by the Northern Central
and North-eastern. The lowest amount of
meat has been produced in the Southwest region, as the trend has been
constant for the last five years.
In
2000
the
number
of
slaughterhouses producing pork was the
highest 262 (Figure 2). The total number
of slaughtered pigs was almost 625
thousand with acquired carcass weight of
48.75 thousand tonnes. A drop in all
three indicators was observed in the
following year – the number of the
slaughterhouses and the slaughtered
pigs was reduced, and the amount of the
acquired meat reached its minimum
(31.85 thousand tonnes), due to the lower
live weight at the slaughtering. In the next
two calendar years there was an increase
in the number of the slaughtered animals
and in the carcass weight from them. The
pigs slaughtered in slaughterhouses in
2005 were with around 88 thousand
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предходната година, а добитото месо е
с около 15% по-малко. На практика
броят на закланите в кланици свине за
целия анализиран период е най-малък
през 2005 г - 533.8 хил.бр.

fewer compared to the previous year, and
the acquired meat was with around 15%
less. Practically, the number of the pigs
slaughtered in slaughterhouses for the
entire analysed period was the lowest in
2005 - 533.8 thousand pigs.

Фиг. 2. Дейност на кланиците за свине
Fig. 2. Activity of the slaughterhouses
От 2006 до 2010 година броят на
кланиците постепенно намалява, закланите там свине се увеличават до
2008 година, когато достигат 611.7 хил.
бр., след което отново започват да
намаляват. Кланичното тегло е с найголяма стойност през 2007, а наймалка през 2010 година. През 2011
година е прекратен негативният тренд,
характерен за предходните четири –
пет години – броят на закланите в
кланиците свине се увеличава с 203
хил. броя, а кланично месо с 11 хил.
тона в сравнение с предходната година. След лекото намаление на дейността на кланиците през 2012 година,
следва постепенното увеличение и по
трите обсъждани показателя. Макар и
леко, по данни на отдел Агростатистика към МЗХ (2015), в края на 2014
година, броят на животните, заклани в

From 2006 to 2010 the number of
slaughterhouses gradually decreased,
the number of pigs slaughtered in them
increased until 2008 when it reached
611.7 thousand pigs, and then started to
decrease again. The carcass weight was
highest in 2007, and lowest in 2010. In
2011, the negative trend, typical for the
previous four - five years, ended – the
number
of
pigs
slaughtered
in
slaughterhouses increased with 203
thousand pigs, and carcass meat with 11
thousand tonnes, compared with the
previous year. After the slight decrease in
the activity of the slaughterhouses in
2012, a gradual increase followed in the
three discussed indicators. Although
slightly, according to the data of the Agrostatistics Department of the Ministry of
Agriculture, Food and Forestry (2015, at
the end of 2014, the number of animals,
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кланици и количеството на добитото
месо достигат най-големи стойности.
Според авторите на Аграрен доклад
(2015), един от факторите, водещи до
стабилизиране на свиневъдния сектор,
е стартиралата в края на 2012 година
схема за държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете,
за период от 5 години. Отпусканите
субсидии покриват разходи, свързани с
поетите ангажименти.
След незначителното увеличение в броя на закланите свине в
стопанствата през периода 2001-2003
година, от 2004 до 2006 увеличението
по този показател е по-рязко. В сравнение с 2001 година броят на заклани
свине през 2004 е с 69% повече, а през
2006 година – с увеличението е с 123%
(Фигура 3). През 2006 година е регистрирано и най-много добито трупно
месо в стопанствата – 39.23 хил. т.,
което е с близо 21 хил.т. повече в
сравнение с 2001 година. След 2006
година настъпва тенденция към намаление и при двата показателя. Анализът на дейността на стопанствата,
отглеждащи свине показва, че наймалко заклани свине има през 2014
година – едва 159 хил.бр. Тази
стойност е с почти 336 хил.бр. помалка в сравнение със закланите
свине в стопанствата през 2006
година. През последната наблюдавана
година се регистрира и най-малкото
кланично тегло за целия проучван
период. По начало добитото в
стопанствата месо не се предлага на
пазара, а се използва за нуждите на
домакинствата, или се дава на
работниците като възнаграждение
(Otouzbirov and Zhelyazkov, 2008).
Според авторите този немалък добив
не може да бъде класифициран и
реално оценен, нито да бъде включен
в пълната схема за проследяемост на
месото и продуктите от него.

slaughtered in slaughterhouses and the
amount of the acquired meat reached the
highest values. According the authors of
Agricultural report (2015), one of the
factors leading to stabilization of the pigfarming sector is the scheme for state
aid, which started in 2012, for support of
the
realization
of
the
voluntary
commitments for pig welfare, for a period
of 5 years. The granted subsidies cover
costs, connected to the commitments.
After an insignificant increase in
the number of slaughtered pigs in the
farms in the period 2001-2003, from 2004
to 2006 the increase in this indicator was
sharper. In comparison to 2001, the
number of slaughtered pigs in 2004 was
69% higher, and in 2006 the increase
was with 123% (Figure 3). The highest
amount of carcass meat was produced in
farms in 2006 – 39.23 thousand tonnes,
which was almost 21 thousand tonnes
more, compared to 2001. After 2006,
there is a trend towards a decrease in
both indicators. The analysis of the
activity of the farms breeding pigs
showed that the lowest number of
slaughtered pigs was in 2014 – only 159
thousand pigs. This value was with
almost 336 thousand pigs lower
compared to the pigs slaughtered in
farms in 2006.
The lowest carcass weight of the entire
analysis period was registered in the last
observed year. Generally, the meat
produced in the farms is not sold on the
market but it is used for the needs of the
households or it is given to the workers
as
remuneration
(Otouzbirov
and
Zhelyazkov, 2008). According to the
authors, this considerable yield cannot be
classified and actually evaluated, nor can
it be included in the complete scheme for
traceability of the meat and the products
from it.
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Фиг. 3. Брой заклани свине /хил.бр/ и кланично тегло (хил.т.) в стопанствата
Fig. 3. Slaughtered pigs /thousands/ and carcass weight (thousand tones) in
farms
На Фигура 4 е представено
обобщено производството на свинско
месо в България, което включва брой
заклани свине и добитото месо в кланици и стопанства. След временното
увеличение по двата показателя през
първите три години от периода, през
2005 година има леко намаление – с
близо 5 % при закланите животни и
кланичното тегло, в сравнение с предходната година. В следващите четири
години по-осезаемо е увеличението на
броя заклани животни, отколкото при
добитото месо, като през 2010 година
се регистрира нов спад при проучваните показатели, който въпреки всичко
не достига нивата от 2001 и 2002
година. През 2006 година са заклани
най-много животни – 1056,6 хил. броя.
През същата година количеството на
добитото месо достига нивото от 2004
година, когато е регистриран връх по
този показател през последните 15
години. Закланите животни през 2010
година са 925 хил.бр, което е със 70
хил.бр по-малко в сравнение с 2009
година. Намалението при количеството на добитото месо спрямо предходната година е в рамките на около

Figure 4 presents the summarized
production of pork in Bulgaria, which
includes number of slaughtered pigs and
the produced meat in slaughterhouses
and farms. After the temporary increase
in both indicators in the first three years
of the period, in 2005 there was a slight
decrease – with approximately 5 % in the
slaughtered animals and the carcass
weight compared to the previous year. In
the next four years, the increase in the
number of slaughtered animals was more
notable than in the produced meat, as in
2010, a new drop was registered in the
studied indicators, which, nevertheless
did not reach the levels from 2001 and
2002. Most animals were slaughtered in
2006 – 1056,6 thousand pigs. During the
same year the quantity of the produced
meat reached the level of 2004 when this
indicator reached its peak for the past 15
years. The slaughtered animals in 2010
were 925 thousand pigs which was 70
thousand pigs less compared to 2009.
The decrease in the quantity of the
produced meat compared to the previous
year was within 5 %. Certain stability in
the production of meat has been
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5%. След 2011 година се установява
известна стабилност при производството
на месо, въпреки незначителното намаление на показателите през 2014 година.

established after 2011, despite the
insignificant decrease of the indicators in
2014.

Фиг. 4. Производство на свинско месо в България
Fig. 4. Production of pork in Bulgaria

ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

През 2000 година най- малко е
било производството на свинско месо в
Югозападен район – 4.817 хил. т., а
най-много (11.66 хил.т.) в Северозападен район. Добивът на кланично свинско месо е сравнително паралелен
през годините при всички райони, без
резки амплитуди в стойностите. Изключение прави Североизточният район в
диапазона 2006-2008 година, като от
сравнително умерен се превръща в
център на произведеното количество
кланично месо с 22,95 хил.т. през 2007 г.
Най-голям брой кланици за свине
са регистрирани през 2000г. – 262, а
най-малък (66 бр.) през 2010, 2012,
2013 и 2014 г. Най-много животни и
най-голямо свинско месо е добито в
кланиците през 2014 г. С най-малки
стойности по тези два показателя е
2001 година.
В стопанствата са били заклани
най-много свине през 2006 г. – 494,8
хил.бр, а през 2014 г. едва 159
хил.броя.

In the year 2000 the pork
production was the lowest in the southwestern region – 4.817 thousand tonnes,
and highest (11.66 thousand tonnes) in
the north-western region. The yield of
pork carcass has been relatively parallel
through the years in all regions, without
large amplitudes in the values. The northeastern region made an exception in the
period 2006-2008, as from relatively
moderate, it turned into a centre of the
produced quantity of carcass meat with
22.95 thousand tonnes in 2007.
The highest number of slaughterhouses was registered in 2000 – 262, and
the lowest one (66) was in 2010, 2012,
2013 and 2014. The highest number of
animals and the largest amount of meat
was produced in the slaughter-houses in
2014. The lowest values of these two
indicators characterize 2001.
The most pigs were slaughtered in
the farms in 2006 – 494.8 thousand pigs,
and in 2014 only 159 thousand pigs.
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През 2006 година в България са
заклани най-много животни – 1056,6
хил. броя. След 2011 година се
установява известна стабилност при
производството на месо, въпреки
незначителното
намаление
на
показателите през 2014 година.

The highest number of slaughtered
animals in Bulgaria was from 2006 –
1056.6 thousand pigs. After 2011 there
has been certain stability in meat
production, despite the insignificant
decrease of the indicators in 2014.
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