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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Обект на проучването са 1115

чистопородни овце от породата Ил дьо
Франс. Животните са родени през пе-
риода 2008-2016 година и се отглеждат
при аналогични технологични условия
и хранене в три ферми в северната
част на България. Изследвана e био-
логичната плодовитост на породата,
демонстрирана у нас. Регистрирани са
2413 наблюдения на признака биоло-
гична плодовитост от първо до пето
агнене на овцете майки. Информация-
та е получена от Родословните книги,
водени от селекционерите на Асоциа-
цията за развъждане на породата Ил
дьо Франс в България (АИлФБ).
Данните са получени по стандартните
методи и указания, предвидени в Ин-
струкцията за контрол на продуктивни-
те признаци и бонитировка, част от
селекционната програма за развитието

Subject of the study were 1115
purebred sheep from the Ile-de-France
breed. The animals were born during the
period 2008-2016 and were raised under
similar technological conditions and
nutrition in three farms in the northern part
of Bulgaria. The biological prolificacy,
demonstrated here in Bulgaria, were
studied. 2413 observations of the
biological prolificacy trait from first to fifth
lambing of ewes were recorded.

The information was derived from the
Genealogy Book kept by the Breeders of
the Ile-de-France Breeders Association in
Bulgaria (AILFB). Data were obtained
using standard methods and instructions,
provided in the Instruction Codex for
Control of Productive Traits and Complex
Evaluation, which is part of a selection
program for breed development in
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на породата у нас. Направен е анализ
на варианса на базата на многофак-
торен линейно-статистически модел.
Разликите между нивата на проучвани-
те фактори са установени на базата на
степента на разпределение, измерена
по Studant (Hayter, 1984). Установено е,
че възрастта на животните и фермата,
като източници на специфичен варианс
оказват високо достоверно влияние
върху биологичната плодовитост на
овце от породата Ил дьо Франс,
отглеждани в България. Годината на
раждане не оказва влияние върху про-
учвания признак. Овцете на 4 години са
демонстрирали най-висока плодови-
тост (1.771 бр. агнета от овца), следва-
ни от 5-годишните животни (1.760 бр.
агнета от овца). Резултатите показват
висок потенциал за селекция по този
признак. Най-ниски са резултатите при
първото агнене (1.529 бр. агнета от
овца).

Ключови думи: Ил дьо Франс
порода овце, биологична плодовитост,
възраст, ферма, година на раждане

Bulgaria. Analysis of variance was
conducted on the basis of multi-factor
linear models. The differences between
the levels of the studied factors were
established on the basis of the degree of
probability by Studant (Hayter, 1984).

It was established that the age of animals
and the farm, as sources of specific
variance, have a significant effect on the
biological prolificacy of Ile-de-France
sheep raised in Bulgaria. Year of birth
does not affect the studied trait.

Ewes at 4 years of age demonstrated the
highest fertility (1.771 lambs per ewe),
followed by the 5 year-old animals (1.760
lambs per ewe). The results displayed the
high potential for selection by this trait.

The lowest results were at first lambing
(1.529 lambs per ewe).

Key words: Ile-de-France sheep,
biological prolificacy, age, farm, year of
birth

УВОД INTRODUCTION
Биологичната плодовитост и

получаването на по-голям брой отбити
агнета детерминират до голяма степен
рентабилността на производството в
съвременната овцеферма. Месото е
един от основните продукти, като
формира 50-60 % от общите приходи в
млечното направление у нас (Stancheva
and Staykova, 2009), от 52.13% до
69.34% в аборигенното (Staykova, 2005)
и над 70% в тънкорунното овцевъдство
(Boykovski et al., 2006). В специализи-
раното месодайно направление, къде-
то не се практикува доене производ-
ството на агнета е основен източник
доходи. Един от главните проблеми в
родното овцевъдство през последните
години е липсата на работна ръка.
Задълбочаването на проблема води до
тенденцията за ориентация към произ-
водство на месо. Породата овце Ил
дьо Франс се радва на все по-голям

Organic fertility and the production
of a greater number of weaned lambs
determine to a great extent the profitability
of production in modern-day sheep farms.
Meat is one of the main products, forming
50-60% of the total revenue in the milk
sector in our country (Stancheva and
Staykova, 2009), from 52.13% to 69.34%
in the Aboriginal (Staykova, 2005) and
over 70% in fine-wool sheep production
(Boykovski et al., 2006).

Lamb production is the main source of
income, in the specialized meat industry,
where milking is not practiced. One of the
main problems in domestic sheep
breeding in recent years has been the
lack of manpower. The deepening of the
problem leads to a trend towards
orientation towards meat production.

The Ile de France breed enjoys growing
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интерес сред фермерите в България.
Във Франция, където тя е създадена,
заедно с други месодайни породи има
недостиг на месодаен тип агнета
(тежки агнета) и 65-70% от реализира-
ните агнешки трупчета са внос от
Австралия, Великобритания и други
страни. Интересът на турски и евро-
пейски компании се засилва и от факта,
че България е екологично чиста страна
в близост до основни пазари и
транспортни връзки с Близкия изток и
Европа. Благоприятните перспективи и
повишеният интерес към породата у
нас обуславят необходимостта от
актуални проучвания върху плодови-
тостта и факторите, които оказват
влияние при производството на месо от
породата Ил дьо Франс, адаптирана
успешно у нас от 50 години. Репродук-
тивните способности на породата са
изследвани от Dimitrov et al., (1987);
Dimitrov, (1991); Laleva, (1996); Metodiev
et al., (2008, 2010). По данни на
Асоциацията за развъждане на Ил дьо
Франс в България (АИлФБ) у нас се
отглеждат 6 543 чистопородни животни
от породата, при средна плодовитост
около 170-180%.

Целта на проучването е да се
установи ефекта на различни източ-
ници на специфичен варианс върху
биологичната плодовитост на овце от
породата Ил дьо Франс у нас.

interest among farmers in Bulgaria. In
France, its place of origin, there is a
shortage of meat lambs (heavy lambs),
along with other meat breeds, and 65-
70% of the lamb carcasses are imported
from Australia, the United Kingdom and
other countries. The interest of Turkish
and European companies is further
enhanced by the fact that Bulgaria is an
ecologically clean country close to major
markets and transport links with the
Middle East and Europe.

The favorable prospects and the
increased interest in the breed in our
country determine the need for current
studies on fertility and the factors that
influence the production of the Ile de
France breed adapted to us for 50 years.

The reproductive abilities of the breed are
studied by Dimitrov et al., (1987);
Dimitrov, (1991); Laleva, (1996); Metodiev
et al., (2008, 2010). According to data of
the Ile de France Breeding Association in
Bulgaria (AILFB), there are 6,543 pure-
breed animals of the breed, with an
average fertility rate of 170-180%.

The aim of the study is to establish
the effect of different sources of specific
variance on the biological prolificacy of Ile
de France sheep.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Обект на проучването са 1115

чистопородни овце от породата Ил дьо
Франс. Животните са родени през
периода 2008-2016 година и се отглеж-
дат при аналогични технологични усло-
вия и хранене в три ферми в северната
част на България. Изследвани  са
репродуктивните способности на поро-
дата, демонстрирани у нас. Регистри-
рани са 2413 наблюдения на признака
биологична плодовитост от първо до
пето агнене на овцете майки. Информ-
ацията е получена от Родословните
книги, водени от селекционерите на

Subject of the study were 1115
purebred sheep from the Ile-de-France
breed. The animals were born during the
period 2008-2016 and were raised under
similar technological conditions and
nutrition in three farms in the northern part
of Bulgaria. The biological prolificacy,
demonstrated here in Bulgaria, were
studied. 2413 observations of the
biological prolificacy trait from first to fifth
lambing of ewes were recorded.

The information was derived from the
Genealogy Book kept by the Breeders of
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Асоциацията за развъждане на поро-
дата Ил дьо Франс в България
(АИлФБ). Данните са получени по стан-
дартните методи и указания, предвиде-
ни в Инструкцията за контрол на про-
дуктивните признаци и бонитировка,
част от селекционната програма за раз-
витието на породата у нас. Направен е
анализ на варианса на базата на
многофакторен линейно-статистически
модел (Harvey, 1990), който има
следния вид:

the Ile-de-France Breeders Association in
Bulgaria (AILFB). Data were obtained
using standard methods and instructions,
provided in the Instruction Codex for
Control of Productive Traits and Complex
Evaluation, which is part of a selection
program for breed development in
Bulgaria. Analysis of variance was
conducted on the basis of multi-factor
linear models (Harvey, 1990). It has the
following outlook:

Y ijklm = µ + A ijklmno + B pqhij + С rstij  + e ijklm

Където:
µ - общо средно за признака
A ijklmno – ефект на фактора година на
раждане (фиксиран) – 9 нива (2008-
2016 години)
B pqhij – ефект на фактора възраст
(фиксиран) – 5 нива (2 – 6 години)
С rstij – ефект на фактора ферма
(фиксиран) – 3 нива (1 – 3 ферми)
e ijklm – остатъчни ефекти ( residual
effects ), ≈ N (O, δe2)

Разликите между нивата на
проучваните фактори са установени на
базата на степента на разпределение,
измерена по Studant (Hayter, 1984):

(yi - yj) / S √( 1/ni + 1/nj) /2
където: (yi - yj) – разлики, между сред-
ните стойности на нивата от изследва-
ния фактор, S – квадратно отклонение,
ni и nj – брой на наблюденията
(индивидите) за съответните нива.

Where:
µ - total average for all ages
A ijklmno – Effect of “year of birth” factor
(fixed) – 9 levels (2008-2016)

B pqhij - Effect of “age” factor (fixed) – 5
levels (2 – 6 years)
С rstij - Effect of “farm” factor (fixed) – 3
levels (1 – 3 farms)
e ijklm - residual effects ≈ N (O, δe2)

The differences between the levels
of the factors studied were established on
the basis of the degree of probability
measured by Studant (Hayter, 1984):

(yi - yj) / S √( 1/ni + 1/nj) /2
where: (yi - yj) is the differences between
average values of levels from the studied
factor; S – squared deviation; ni and nj –
the number of observations (individuals)
for corresponding levels.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Резултатите от Таблица 1 показ-

ват, че възрастта на животните и фер-
мата, като източници на специфичен
варианс оказват високо достоверно
влияние върху биологичната плодови-
тост на овце от породата Ил дьо Франс,
отглеждани в България (Р<0.001). Годи-
ната на раждане не оказва влияние
върху проучвания признак. Коефициен-
тите на вариране са традиционно
високи, което произтича от характера
на проучвания признак. При овцете от

Being a source of specific variance,
the age of the animals and the farm have
a significant influence on the biological
prolificacy of Ile de France sheep raised in
Bulgaria (P<0.001). The results are shown
in Table 1.

Year of birth did not influence the studied
trait. The variation coefficients were high
as per usual, which stems from the
character of the studied trait. Sheep of
this breed were registered with 1 to 6
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тази порода са регистрирани агнила с 1
до 6 приплода. Средно нивото на
вариабилитет е 42.78 %, което е нор-
мално за породи с висока плодовитост.

progenies. On average, the level of
variation was 42.78%, which was normal
for high fertility breeds.

Таблица 1 . Анализ на варианса на признака биологична плодовитост
Table 1. Analysis of variance of the trait biological prolificacy
Източници на варианс
Sources of variance

df F P CV%

Година на раждане
Year of birth

8 1.105 n. s.

Възраст / Age 4 9.845 ***
Ферма / Farm 2 57.625 ***

42.78

*** – P< 0,001;  ** – P< 0,01; * – P< 0,05

С по-добра плодовитост и с
положителни LS-оценки, в сравнение с
аналозите си са животните родени
през 2009, 2010 (Р < 0.05), 2012, 2013,
2014 (Р < 0.05), 2015 и 2016 (Р < 0.05)
година (Таблица 2). С отрицателно
отклонение от LS-средното се характе-
ризират овцете родени 2008 и 2011
(Р< 0.05) година.

Compared to their parallels,
animals born in 2009, 2010 (P<0.5),
2012, 2013, 2014 (P<0.05), 2015 and
2016 (P<0.05) were with better prolificacy
and positive LS estimations (Table 2).
Sheep born in 2008 and 2011 (P<0.05)
were characterized by the negative
deviation from the mean LS.

Таблица 2. LS-оценки (LSE) на ефекта на годината на раждане върху
биологичната плодовитост (бр.)
Table 2. LS-estimates (LSE) of the effect of year of birth on biological prolificacy
(lambs/ewe)
Година на раждане
Year of birth n LSC LSM ± SE

2008 4 -0.462 1.191 ± 0.303
2009 56 0.071 1.724 ± 0.093
2010 450 0.064 l 1.716 ± 0.051
2011 495 -0.009 l 1.644 ± 0.049
2012 346 0.077 1.730 ± 0.040
2013 353 0.037 1.689 ± 0.053
2014 335 0.036 m 1.690 ± 0.042
2015 206 0.053 1.706 ± 0.062
2016 168 0.133 m 1.786 ± 0.066

µ 2413 1.653 ± 0.043
µ – общо LS-средно / overall LS mean;
Достоверност на разликите по колони – при еднакви символи: A до Z – P< 0.001; a до k – P< 0.01; l до

z – P< 0.05
Significance of differences within columns – when symbols identical: A to Z – P< 0.001; a to k – P< 0.01; l to
z – P< 0.05

Овцете на 4 години са демонс-
трирали най-висока плодовитост (1.771
бр. агнета от овца) (Р< 0.001, Р< 0.01),
следвани от 5-годишните животни

4 year-old sheep showed the
highest fertility (1,771 lambs from sheep)
(P <0.001, P <0.01), followed by 5-year
old animals (1,760 lambs from sheep)
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(1.760 бр. агнета от овца) (Р < 0.001,
Р<0.05) (Таблица 3). Резултатите по-
казват висок потенциал за селекция по
този признак. Останалите възрастови
групи се представят с отрицателни от-
клонения от средното за проучваната
извадка, като най-ниски са резултатите
на първата възраст (1.529 бр. агнета
от овца) (Р < 0.001). Тази средна стой-
ност е логична като биологична изява
на първо агнене. Dimitrov (1978) устан-
овява добре изразен ефект на въз-
растта върху репродуктивните резул-
тати, като получава максимална стой-
ност при овцете Ил дьо Франс на 6
години – 150% (Р < 0.001). Достоверно
по-ниска е плодовитостта след 8 годи-
ни и при първото агнене (Р<0.001,
Р<0.01), по същия автор. Плодовитост-
та на породата нараства и се запазва
до сравнително късна възраст, което е
свързано с факта, че животните не се
доят. Това е благоприятно за оптимал-
ни възпроизводителни резултати до 8
годишна възраст (Dimitrov, 1978).

(P<0.001, P <0.05) (Table 3).

The results show a high selection
potential for this trait. The remaining age
groups displayed negative deviations
from the mean for the studied sample,
with the lowest results for the first age
(1,529 lambs from the sheep) (P <0.001).

This mean value is logical as a biological
expression of the first lamb. Dimitrov
(1978) found a well-pronounced effect of
age on reproductive performance,
obtaining a maximum value in the Ile de
France sheep at 6 years - 150%
(P<0.001). The same author stated
significantly lower fertility after 8 years
and at first lambing (P <0.001, P <0.01).
The fertility of the breed increases and
remains the same until relatively late age,
which is related to the fact that the
animals were not milked. This is
beneficial for optimum reproductive
results up to 8 years of age (Dimitrov,
1978).

Таблица 3. LS-оценки (LSE) на ефекта на фактора възраст върху
биологичната плодовитост (бр.)
Table 3. LS-estimates (LSE) of the effect of the age factor on biological
prolificacy (lambs/ewe)
Възраст / Age n LSC LSM ± SE

2 години / 2 years 826 -0.124 AB 1.529 ± 0.029
3 години / 3 years 605 -0.049 al 1.604 ± 0.050
4 години / 4 years 443 0.118 AaC 1.771 ± 0.052
5 години / 5 years 313 0.107 Bl 1.760 ± 0.035
6 години / 6 years 226 -0.053 C 1.600 ± 0.041

µ 2413 1.653 ± 0.043
µ – общо LS-средно / overall LS mean;
Достоверност на разликите по колони – при еднакви символи: A до Z – P< 0.001; a до k – P< 0.01; l до

z – P< 0.05
Significance of differences within columns – when symbols identical: A to Z – P< 0.001; a to k – P< 0.01; l to
z – P< 0.05

Получените LS-оценки по нивата
на факторите възраст и ферма
потвърждават анализа на варианса по
отношение на високо достоверното
влияние на тези два фактора върху
плодовитостта (Таблица 4). Овцете
майки от ферма 1 и ферма 3 показват
превъзходство спрямо връстничките си

The obtained LS assessments for
the factors “Age” and “Farm” confirmed
the variance analyses in regards to the
high credible influence of those two
factors on fertility (Table 4).

Ewes from farm 1 and farm 3 displayed
an advantage over their peers in farm 2
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от ферма 2 (Р < 0.001). Плодовитостта
във ферма 3 достига 1.851 бр. агнета
от овца, при статистически осигурени
резултати. Най-ниска е плодовитостта
във ферма 2, където очевидно
условията на отглеждане и хранене не
позволяват пълноценната изява на
генетичния потенциал на породата
(1.423 бр. агнета от овца) (Р < 0.001).

(P<0.001). With statistical results, fertility
in farm 3 reached 1.851 lambs per ewe.

Farm 2 had the lowest fertility probably
because the conditions of raising and
feeding did not allow the breed to express
its genetic potential (1.423 lambs per
ewe) (P<0.001).

Таблица 4. LS-оценки (LSE) на ефекта на фактора ферма върху
биологичната плодовитост (бр.)
Table 4. LS-estimates (LSE) of the effect of the factor - farm on biological
prolificacy (lambs/ewe)
Ферма / Farm n LSC LSM ± SE

№ 1 867 0.032 AB 1.685 ± 0.024
№ 2 1310 - 0.230 A 1.423 ± 0.022
№ 3 236 0.198 B 1.851 ± 0.034

µ 2413 1.653 ± 0.043
µ – общо LS-средно / overall LS mean;
Достоверност на разликите по колони – при еднакви символи: A до Z – P< 0.001; a до k – P< 0.01; l до

z – P< 0.05
Significance of differences within columns – when symbols identical: A to Z – P< 0.001; a to k – P< 0.01; l to
z – P< 0.05

Средното ниво на признака био-
логична плодовитост при чистопород-
ни овце от породата Ил дьо Франс при
нашето проучване е 1.653 броя агнета
от овца майка. По-ниски стойности за
плодовитост на овце Ил дьо Франс
публикуват Dimitrov (1978) (1.312 агне-
та от овца), Dimitrov еt al, (1982) (1.318)
и Laleva еt al., (2006) (1.306-1.372).
Tyankov еt al. (2000) също твърдят, че
интродуцирана у нас породата реали-
зира около 130-140% плодовитост, а
целите на селекционната работа след-
ват водещите примери в родината и
Франция, където в най-добрите стада
се достигат над 180 агнета от овца
годишно. Metodiev еt al. (2008) устано-
вяват най-висока стойност на признака
при овцете майки на 5-то агнене (1.885
бр./овца), която достоверно превишава
значително плодовитостта на другите
нива в изследваното стадо. Metodiev еt
al., (2010) съобщават в друго изследва-
не на същата порода близка до нашата
средна стойност на признака (1.560
агнета от овца), която обаче се увели-

In our study, the main for the
biological prolificacy trait in Ile de France
purebred sheep was 1.653 lambs per
ewe. Lower values for the fertility of Ile de
France sheep were published Dimitrov
(1978) (1,312 lambs from sheep),
Dimitrov et al. (1982) (1,318) and Laleva
et al. (2006) (1,306-1,372).

Tyankov et al. (2000) also claimed that
the breed realized about 130-140%
fertility, and the aim of the selection work
followed the leading examples in the
Bulgaria and France, where the best
flocks reached over 180 lambs per ewe a
year.

Metodiev et al. (2008) established the
highest trait values in the 5th lambing of
ewes (1.885 lambs per ewe), which
significantly exceeded the fertility of other
levels in the studied flock. In another
study of the same breed, Metodiev et al.
(2010) shared a similar main value of the
trait (1.560 lambs per ewe) which
exceeded to 200% fertility when applying
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чава достоверно на 200% плодовитост
при прилагане на акутно подхранване
с препечени соеви отсевки (Р < 0.05).
Този опит демонстрира потенциала на
породата за производство на месо при
използването на нехормонални методи
за увеличаване на биологичната пло-
довитост. Dimitrov (1978) предлага ре-
продуктивната характеристика на ов-
цете майки от породата Ил дьо Франс
да включва, освен заплодяемост, био-
логична и стопанска плодовитост, също
и тегловното развитие на агнетата
през бозайния период, което е в пряка
връзка с техните майчини способности.

Репродуктивните резултати са
близки по стойности с данните от отче-
та на Асоциация за развъждане на
породата Ил дьо Франс в България
(АИлФБ) за 2018 г. за цялата попула-
ция, отглеждана у нас. Обобщените
резултати показват, че при първо
заплождане на 9-10 месечна възраст е
реализирана плодовитост от 150% до
165%, докато при дзвизки навършили 1
година процентът нараства от 165% до
175%. Впечатляващи са резултатите в
трите кочопроизводни ферми с най-
високо ниво на селекция, където
средните репродуктивни резултати са
176% - 178%, в зависимост от това,
дали прилагаме ранно или стандартно
заплождане. Малката разлика в плодо-
витостта при двата варианта доказва
високата скорозрелост на породата и
добър потенциал за производство на
месо. Разработени са индекси за пло-
довитост и месодайност и предстои
тяхното изчисляване за първото ниво
на селекция. Следващият етап от раз-
въдната дейност е свързан с опреде-
лянето на развъдната стойност (РС) на
животните. Породата Ил дьо Франс,
развъждана в родината си Франция
също се представя с аналогични данни
от контрола на плодовитостта. В
годишното издание на INSTITUT DE
LELEVAGE и Френската Аграрна
Академия за 2018 се съобщава за
1.550-1.783 бр. агнета от овца и това

acute feeding with roasted soy beans
(P<0.05).

This experiment demonstrated the
breeds’ potential for production of meat
when applying non-hormonal methods for
increasing biological prolificacy. The
reproductive characteristic of ewes
includes conception rate, biological and
economic prolificacy. Dimitrov (1978)
suggested that characteristic should also
include weight gain of lambs during the
nursing stage, which is directly related to
their maternal abilities.

The reproductive results were
close in values to the data obtained from
the 2018 report from the Breeders of the
Ile-de-France Breeders Association in
Bulgaria (AILFB) for the entire population
raised in Bulgaria. Summarized results
showed that at first insemination at 9-10
months, 150% to 165% was the realized
fertility while the percentage of 1 year-old
sheep increased from 165% to 175%.

The results from the three ram farms with
the highest selection level were
impressive. The main reproductive results
were from 176% to 178 %, depending on
the age of first insemination - early or
standard. The small difference in fertility
of the two variants proved the breeds’
fast maturity and the potential for meat
production.

Fertility and meat production indexes
were created. Calculations of those
indexes for the first selection level are
forthcoming. The subsequent stage of
breeding is connected to identifying the
breeding values of animals. The Ile de
France breed has also presented similar
control data from the fertility control when
bred in its home country of France. In the
annual edition of INSTITUT DE
LELEVAGE and the French Agricultural
Academy for 2018, 1,550-1,783 lambs
were reported from sheep and these are
very close to our results. The study
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са много близки до нашите резултати.
Проучването показва, че породата се е
адаптирала успешно и при добри усло-
вия на хранене и отглеждане може да
реализира пълния си рeпродуктивен
потенциал в условията на България.

shows that the breed has adapted
successfully and, under good nutrition
and cultivation conditions, can realize its
full productive potential in the conditions
of Bulgaria.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Възрастта на животните и фер-

мата, като източници на специфичен
варианс оказват високо достоверно
влияние върху биологичната плодови-
тост на овце от породата Ил дьо
Франс, отглеждани в България.

Годината на раждане не оказва
влияние върху проучвания признак.

Овцете на 4 години са демонс-
трирали най-висока плодовитост (1.771
бр. агнета от овца), следвани от 5-
годишните животни (1.760 бр. агнета от
овца). Резултатите  показват висок
потенциал за селекция по този признак.

Най-ниски са резултатите при
първото агнене (1.529 бр. агнета от
овца).

Being a source of specific
variance, age of animals and farm, have
highly significant effect on the biological
prolificacy of Ile de France sheep raised in
Bulgaria.

Year of birth does not have an
effect the studied trait.

Sheep at 4 years old
demonstrated highest fertility (1.771
lambs per ewe), followed by 5 year-old
animals (1.760 lambs per ewe). Results
show high selection potential based on
this trait.

Lowest results were at first
lambing (1.529 lambs per ewe).
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Настоящата разработка е свър-

зана с подобряване състава и качес-
твото на месо от зайци чрез марината,
разработена на основата на мащерка в
различни концентрации - 30, 50 и 100%
и марината със спирулина с концентра-
ция 2, 5 и 10%, което позволява полу-
чаването на продукти с висока анти-
оксидатна активност, които са лесно-
усвоими и с непроменена хранителна
стойност. Мариноването на заешко
месо води до незначително нарастване
на влагата с 2,5 % при използване на
100% мащерка и с 1% при 10% спиру-
лина спрямо контролната проба, рН не
търпи съществени изменения, докато
титруемата киселинност нараства 2,8
пъти при мащерката спрямо контрола-
та и с 3,1 пъти при спирулината спрямо
контролата. Влагането на мащерка и
спирулина в маринатата за заешко
месо води до понижаване на насите-
ните мастни киселини при използване-
то на по-високи концентрации - 100%
мащерка и 10% спирулина и подобря-
ване на мастнокиселинния състав по
отношение на мононенаситените мас-
тни киселини при мащерка - 32,30

The present development relates to
improving the composition and quality of
rabbit meat using marinade based on
thyme in different concentrations - 30, 50
and 100% and marinade with spirulina in
concentration - 2, 5 and 10%, which
allows the obtaining of products with high
antioxidant activity, which are easily
treatable and have unchanged nutritional
value.

Marinating rabbit meat resulted in a slight
increase in moisture by 2.5% using 100%
thyme and by 1% using 10% spirulina
compared to the control sample, the pH
did not change significantly, whereas the
titratable acidity increased 2.8 times the
thyme versus control and 3.1 times the
spirulina versus control.

The incorporation of thyme and spirulina
into the rabbit meat marinate results in a
decrease in saturated fatty acids using
higher concentrations of 100% thyme and
10% spirulina and improvement of the
fatty acid composition with respect to
monounsaturated fatty acids in thyme -
32.30 g/100g fat and 39.63 g/100g fat in
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g/100g мазнина и при спирулина - 39,03
g/100g мазнина, както и полиненасите-
ните мастни киселини, съответно и
28,37 и 26,34 g/100g мазнина.

Ключови думи: заешко месо,
мащерка, спирулина, мастни киселини

spirulina as well as polyunsaturated fatty
acids and 28.37 and 26.34 g/100g fat
respectively.

Key words: rabbit meat, thyme,
spirulina, fatty acids

УВОД INTRODUCTION
През последните години се

наблюдава нарастване на търсенето от
потребителите на по-здравословни
хранителни продукти, въз основа на
това месната индустрия, се насочи към
разработването на нови стратегии за
оптимизиране хранителният състав на
месото и месните продукти целящи да
се подобри имиджът му (Toldrá and
Reig, 2011). Заешкото месо е бедно на
мазнини и превъзхожда всички остана-
ли видове месо по съдържание на бел-
тъчини (средно 22%) и по тяхното съот-
ношение (пълноценни/непълноценни).
Усвояемостта на белтъчините от
заешкото месо е 90%, а на говеждото
например едва 64%. Заешкото месо
съдържа и най-малко холестерол в
сравнение с другите животински храни
(с изключение на млякото). Затова се
препоръчва като диетична храна за
хора, страдащи от високо кръвно наля-
гане, болести на черния дроб, атеро-
склероза, гастрит и други заболявания
на сърдечносъдовата и храносмила-
телна система. Според съдържанието
на витамини и минерали, заешкото
изпреварва всички други видове месо.
То е богато на витамин С, витамини от
група В, ниацин, минералите - фосфор,
желязо, кобалт, манган. Заешкото месо
съдържа малко количество натрий, има
ниско съдържание на калории и поради
това е много подходящо при диети.
Непрекъснатата, или честа консумация
на месни ястия от заек помага за нор-
мализиране на метаболизма на про-
теини и мазнини в тялото. Окислението
на липидите в месото е процес със
съществено отражение върху качество-
то, приемливостта и срока на годност
на месните продукти. Крайните продук-

In recent years there has been an
increase in consumer demand for
healthier food products, based on this the
meat industry, has been devoted to
developing new strategies to optimize the
meat and meat product’s nutrition to
improve its image (Toldra and Reig,
2011). Rabbit meat is low in fat and
superior to all other types of meat with
protein content (on average 22%) and
their ratio (complete/incomplete).

The rabbit meat protein content is 90%
and the beef, for example, only 64%.
Rabbit meat also contains at least
cholesterol compared to other animal
feeds (except milk).

Therefore, it is recommended as a diet for
people, suffering from high blood
pressure, liver disease, atherosclerosis,
gastritis, and other diseases of the
cardiovascular and digestive system.

According to the content of vitamins and
minerals, the rabbit overtakes all other
types of meat. It is rich in vitamin C,
vitamins from group B, niacin, minerals -
phosphorus, iron, cobalt, manganese.

Rabbit meat contains a small amount of
sodium, has low calorie content and is
therefore very appropriate for diets.
Continuous or frequent consumption of
meat dishes from a rabbit helps to
normalize the metabolism of proteins and
fats in the body.

Lipid oxidation in meat is a process that
has a significant impact on the quality,
acceptability and shelf life of meat
products. The final products of this
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ти от този процес водят до обезцве-
тяване, несвойствен мирис, вкус и
текстура на месото и месните продукти,
както и до загуба на хранителна стой-
ност (Gray et al., 1996). Освен влоша-
ване на хранително-вкусовите качес-
тва, липидната оксидация генерира
цитотоксични и генотоксични съедине-
ния, които са вредни за здравето на
хората (Kanner, 2007; Peiretti and
Meineri, 2011). Предполага се, че този
оксидативен стрес води до развитието
на много хронични и онкологични бо-
лести, сърдечно-съдови заболявания,
както и до засилване на общите про-
цеси на стареене в организма (Mayne,
2003). С цел да се контролира липид-
ната оксидация в месото и месните
продукти, използването на антиокси-
данти е най-ефективният и удобен ме-
тод (Laguerre et al., 2007; Muselík et al.,
2007). За да се получат положителни
резултати, е необходимо да се намери
подходяща концентрация, при която
един антиоксидант е най-ефективен за
определен субстрат. Главните недоста-
тъци при така обработените храни, съ-
държащи синтетични антибактериални
и антиоксидантни стабилизатори,  е
частична загуба на приемлив  цвят,
структура, миризма, вкус и хранителни
качества. В допълнение, кумулативният
ефект от добавените вещества, също
така взаимодействието между различ-
ните адитиви в храните и химически
вещества приемани по друг повод,
оказват негативно влияние върху здра-
вословното хранене и начин на живот.
По тези причини, през последните го-
дини се наблюдава повишено търсене
на хранителни продукти с високо ка-
чество, получени чрез щадящи техно-
логични процеси, които запазват в по-
висока степен естествените качества
на продуктите, правят ги по-здраво-
словни (по-малко сол, захар, мазнини,
калории и синтетични стабилизатори) и
същевременно по-безопасни.

Предпочитанията на консумато-
рите към естествени храни, насочват

process lead to discoloration, unnatural
smell, taste and texture of meat and meat
products, as well as loss of nutritional
value (Gray et al., 1996).

In addition to worsening of food quality,
lipid oxidation generates cytotoxic and
genotoxic compounds which are harmful
to human health (Kanner, 2007; Peiretti
and Meineri, 2011).

It is believed that this oxidative stress
leads to the development of many chronic
and oncological diseases, cardiovascular
diseases, as well as to the intensification
of the general processes of aging in the
body (Mayne, 2003). In order to control
lipid oxidation in meat and meat products,
the use of antioxidants is the most
effective and convenient method
(Laguerre et al., 2007, Muselík et al.,
2007). To obtain a positive result, it is
necessary to find a suitable concentration
in which an antioxidant is most effective
for a particular substrate.

The main disadvantages of such foods,
containing synthetic antibacterial and
antioxidant stabilizers, are partial loss of
acceptable color, structure, smell, taste
and nutritional qualities. In addition, the
cumulative effects of added substances,
as well as the interaction between
different food additives and chemicals
compound taken on another occasion,
have a negative impact influence on the
healthy nutrition and lifestyle.

For these reasons, in the recent years,
there has been an increasing demand for
high-quality food products that have been
obtained through sparing technological
processes that retain the natural qualities
of products, making them healthier (less
salt, sugar, fat, calories and synthetic
stabilizers) and at the same time safer.

Preferences of consumers for
natural foods, direct the scientific research
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научните изследвания към възможнос-
тите за използване на натурални анти-
оксиданти. Установено е, че розмари-
на, зеления чай, джинджифила, майо-
рана и мащерката показват силен инхи-
биращ ефект върху липидната  оксида-
ция на месни продукти (Collignan and
Montet, 1998). Не са изследвани напъл-
но и възможностите за внедряването
на биологично активни вещества от
растителен прозход в хранителната
технология като антиоксидантни стаби-
лизиратори, особено при приготвянето
на продукти от сурово месо.

Спирулината (Arthrospira platensis)
е потвърдена като богат източник на
витамин В12 и е ефективна естествена
добавка в производството на храни обо-
гатени с този жизненоважен елемент,
който успешно се имплементира в ме-
сото (Peiretti and Meineri, 2011), докато
мащерката (Thymus serpyllum) подобря-
ва окислителната стабилност на сурово
и лиофилизирано месо (Sikorski and
Kolodziejska, 1986; Schutte, 2008).

Целта на настоящето изследване
е свързана с подобряване състава и
качеството на месо от зайци чрез
марината, разработена на основата на
мащерка в различни концентрации - 30,
50 и 100% и марината със спирулина с
концентрация 2, 5 и 10%, което води до
получаване на продукти с висока анти-
оксидатна активност, лесноусвоимост и
непроменена хранителна стойност.

into the possibilities of using a natural
antioxidants. It has been found that
rosemary, green tea, ginger, majoran and
thyme show a strong inhibitory effect on
the lipid oxidation of meat products
(Collignan and Montet, 1998).

The possibilities for the incorporation of
biologically active substances from plant
propagation into the food technology as
antioxidant stabilizers, especially in the
preparation of raw meat products, have
not been fully investigated.

Spirulina (Arthrospira platensis) is
confirmed as a rich source of vitamin B12
and is an effective natural supplement in
the production of foods enriched with this
vital element, which is successfully
applied to the meat (Peiretti and Meineri,
2011), while the thyme (Thymus
serpyllum) improves the oxidation stability
of raw and lyophilized meat (Sikorski and
Kolodziejska, 1986; Schutte, 2008).

The purpose of this study is related
to improving the composition and quality
of rabbit meat using marinade based on
thyme in different concentrations - 30, 50
and 100% and marinade with spirulina in
concentration - 2, 5 and 10%, which
allows the obtaining of products with high
antioxidant activity, which are easily
treatable and have unchanged nutritional
value.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изготвен е воден екстракт от ма-

щерка в съотношение оситнената дрога
с гореща вода 1:15 и полученият разтвор
отстоява 24 h. Разтворите за маринова-
не са приготвени от изходния разтвор с
концентрация 30%, 50% и 100% ма-
щерка. Паралелно се приготви марина-
та от 2%, 5% и 10% воден разтвор на
спирулина. Предварително са подгот-
вени парчета от сурово заешко месо с
тегло 250 g, разпределени в седем
групи: контрола (К) - сурово заешко
месо нетретирано; сурово заешко месо

An aqueous thyme extract was
prepared in a proportion of the hot water
diluted 1:15 and the resulting solution was
maintained for 24 hours. Marinating
solutions were prepared from the base
solution at 30%, 50% and 100% thyme. In
parallel, marinade was prepared from 2%,
5% and 10% aqueous spirulina.

Pieces of raw rabbit meat with weight 250
g were prepared in advance in seven
groups: control (C) - raw rabbit meat
untreated; raw rabbit meat treated with
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третирано с 30% разтвор на мащерка
(М1); сурово заешко месо третирано с
50% разтвор на мащерка (М2); сурово
заешко месо третирано с 100% разтвор
на мащерка (М3); сурово заешко месо
третирано с 2 % разтвор на спирулина
(С4); сурово заешко месо третирано с
5% разтвор на спирулина (С5); сурово
заешко месо третирано с 10 % разтвор
на спирулина (С6). Мариноването на
заешкото месо се проведе за 48 h.

Изследвани са следните физико-
химични параметри на заешкото месо -
активна киселинност с рН-метър, сухо
вещество с Thermocontrol Sartorius, тит-
руема киселинност, изразена като кисе-
линно число и определяне на готварска
сол титриметрично, изразена като NaCl
%.

Екстракцията на общи липиди е
извършена по метода на Bligh and Dyer
(1959), посредством хлороформ и ме-
танол в съотношение 1:2. Метиловите
естери на мастните киселини (FAME)
бяха анализирани с помощта на газов
хроматограф Shimadzu-2010 (Kyoto,
Japan). Анализът е извършен на капи-
лярна колона CP7420 (100m x 0,25mm
i.d., 0,2μm film, Varian Inc., Palo Alto,
CA), с носещ газ - водород и make-up
газ - азот. Програмиран е температурен
режим на пещта на пет стъпки.

30% thyme solution (T1); raw rabbit meat
treated with 50% thyme solution (T2); raw
rabbit meat treated with 100% thyme
solution (T3); raw rabbit meat treated with
2% solution of spirulina (S4); raw rabbit
meat treated with 5% solution of spirulina
(S5); raw rabbit meat treated with 10%
solution of spirulina (S6). Marinating rabbit
meat was carried out for 48 hours.

The following physicochemical
parameters of rabbit meat - active acidity
with pH-meter, total solids with
Thermocontrol Sartorius, titratable acidity
expressed as acid number and
determination of salt titrimetric expressed
as NaCl % were investigated.

The extraction of the total lipids was
performed by the method of Bligh and
Dyer (1959) by chloroform and methanol
in ratio of 1:2. The methyl esters of the
fatty acids were analyzed using gas
chromatograph Shimadzu-2010 (Kyoto,
Japan). The analysis was carried out on a
capillary column CP7420 (100 m x 0.25
mm i.d., 0.2 m, Varian Inc., Palo Alto,
CA), with carrier gas - hydrogen and
make-up gas - nitrogen. It is programmed
furnace regime of five steps.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Повишеното търсене на храни-

телни продукти с високо качество,
получени чрез щадящи технологични
процеси, които запазват в по-висока
степен естествените качества на про-
дуктите, да бъдат по-здравословни и
същевременно по-безопасни, както и
предпочитанията на консуматорите към
естествени храни, насочват научните
изследвания към възможностите за
използване на натурални антиоксидан-
ти. Установено е, че редица билки и
подправки показват силен инхибиращ
ефект върху липидната оксидация на
месни продукти (Peiretti and Meineri,
2011; Sikorski and Kolodziejska, 1986;

In recent years, there has been an
increasing demand for high-quality food
products obtained through sparing
technological processes that retain the
natural qualities of the products to make
them healthier (less salt, sugar, fat,
calories and synthetic stabilizers) and at
the same time safer. Consumer’s
preferences for natural foods direct
research into the use of natural
antioxidants.

It has been found that a number of herbs
and spices show a strong inhibitory effect
on the lipid oxidation of meat products
(Peiretti and Meineri, 2011; Sikorski and
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Schutte, 2008). Поради тази причина е
важно да се проучи ефекта на естес-
твени антиоксидантни стабилизатори
за подобряване качеството на местни-
те продукти и да се оцени ефекта под
формата на марината с хранителните
добавки от спирулина (Arthrospira
platensis) и мащерка (Thymus serpyllum).
Сухото вещество в изследваните меса
варира както следва - 28,35% при
контролата и намалява при процеса на
мариноване с мащерка (100% разтвор)
до 25,76 и по-слабо при използването
на спирулина (10% разтвор) - 27,27%
(Таблица1).

Kolodziejska, 1986; Schutte, 2008). For
this reason, it is important to investigate
the effect of natural antioxidant stabilizers
on improving the quality of meat products
and assessing the marinade effect with
the spirulina (Thymus serpyllum) and
thyme (Arthrospira platensis) food
additive. The total solids in the analyzed
meats varied as follows - 28.35% in the
control and decreased in the process of
marinating with thyme (100% solution) to
25.76 and less with the use of spirulina
(10% solution) - 27.27% (Table 1).

Таблица 1. Показатели на заешко месо
Table 1. Indications of rabbit meat
Показател
Parameters

СВ, %
TS, %

pH Титруема киселинност, (кч)
Titratable acidity, (ас)

Готварска сол -
NaCl %

Salt- NaCl %
Заешко месо
Rabbit meat

28,35 5,98 1,35 0,0877

Заешко месо с 100% мащерка
Rabbit meat with 100% thyme solution

25,76 5,96 3,81 0,095

Заешко месо с10% спирулина
Rabbit meat 10% spirulina solution

27,27 5,78 4,19 0,0877

Мариноването на заешко месо
води до незначително нарастване на
влагата с 2,5 % при използване на
100% мащерка и с 1% при 10% спиру-
лина спрямо контролната проба, рН не
търпи съществени изменения, докато
титруемата киселинност нараства 2,8
пъти при мащерката спрямо контро-
лата и с 3,1 пъти при спирулината
спрямо контролата. Данните за съдър-
жанието на сол са в стандартните
норми (0,087-0,095 % в 100g продукт),
при всички изследвани варианти.

Проведени са изследвания вър-
ху мастнокиселинния състав на седем-
те групи месо за установяване на
измененията на липидите в резултат
на третирането с различни концен-
трации на естествени антиоксиданти
(Таблица 2).

Marinating rabbit meat leads to a
slight increase in moisture by 2.5% using
100% thyme and 1% at 10% spirulina
compared to the control sample, the pH
did not change significantly while the
titratable acidity increased 2.8 times in
the thyme versus by the control and 3.1
times for spirulina versus by the control.

The salt content data are in the standard
values (0.087-0.095% in 100g product)
for all tested variants

Studies have been conducted on
the fatty acid composition of the seven
groups of meat to detect lipid changes as
a result of treatment with different
concentrations of natural antioxidants
(Table 2).
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Таблица 2. Мастнокиселинен състав на заешко месо
Table 2. Fatty acid composition of rabbit meat

Настоящите препоръки за здра-
вословното хранене дават приоритет
към понижаване на консумацията на
наситени мастни киселини (НМК/SFA) с
цел превенция и предотвратяване на
сърдечно-съдови заболявания. На
първо място, значителните данни по-
казват, че последиците за здравето от
намаляване на SFA варират в зави-
симост от заместващото хранително
вещество. Въз основа на най-добрите
доказателства от проучвания при хора,
заместването на SFA с PUFA (напри-
мер зеленчуци, растителни масла)
понижава риска от коронарна болест
на сърцето, докато заместването на
SFA с въглехидрати няма здравни
ползи (Gray et al., 1996).

Наситените мастни киселини
(SFA) в изследваните меса са с най-
висока концентрация при вариант 1 с
мащерка и вариант 4 със спирулина
(Таблица 2). Понижаване на концен-
трацията на SFA в анализираните
образци е постигнато в най-висока
степен при С6 със спирулина - 31,35
g/100g мазнина, спрямо контролната
проба от заешко месо - 47,37 g/100g
мазнина. Мононенаситените мастни
киселини (MUFA) са с почти еднаква
концентрация при контролата, М1 и
С4, при които концентрацията на

These recommendations for
healthy nutrition give priority to reducing
the consumption of saturated fatty acids
(SFA) in order to prevention and
protection of cardiovascular diseases.

On the first time, significant data show
that the health effects of reducing SFAs
vary depending on the replacement
nutrient.

Based on the best evidence from human
studies, replacing SFA with PUFA (eg
vegetables, oils) reduces the risk of
coronary heart disease, while replacing
SFA with carbohydrates has no health
benefits (Gray et al., 1996).

Saturated fatty acids (SFA) in the
analyses meats were the highest in
variant 1 with thyme and variant 4 with
spirulina (Table 2). Decreasing the
concentration of SFA in the analyzed
samples was attained to the highest
degree in S6 with spirulina - 31.35 g/100
g fat, compared to the control of rabbit
meat - 47.37 g/100 g fat.

Monounsaturated fatty acids (MUFA) are
almost the same concentration in the
control, T1 and S4, where the
concentration of food supplements is the

Контрола
Control

М1
T1

М2
T2

М3
T3

С4
S4

С5
S5

С6
S6

Group FA X SD X SD X SD X SD X SD X SD X SD
SFA 47,37 9,12 50,70 1,13 43,16 1,22 34,48 1,57 50,43 1,31 41,63 1,50 31,35 1,95
MUFA 25,78 2,82 25,41 0,57 36,22 3,20 32,30 0,78 26,26 0,29 33,13 2,31 39,03 3,80
PUFA 19,43 0,85 19,17 0,43 19,45 1,97 28,37 0,68 22,65 0,63 17,61 3,91 26,34 1,64
∑ C-18:1TFA 2,10 2,39 3,17 0,07 1,40 0,05 5,18 0,15 1,06 0,45 4,35 0,30 9,05 0,22
∑n-3 0,94 0,04 2,66 0,06 2,58 0,77 1,31 0,03 4,12 0,43 4,09 1,95 3,28 0,20
∑n-6 19,86 0,87 16,64 0,37 16,84 1,20 27,06 0,65 18,53 0,44 13,84 1,95 26,20 1,23
∑n-6/Σn-3 21,13 0,00 6,26 0,00 6,77 1,56 20,58 0,00 4,50 0,44 3,69 0,87 8,02 0,79

∑C-18:1 CFA 6,29 0,61 11,18 0,25 22,05 0,62 14,77 0,35 18,97 0,89 15,27 1,07 14,36 1,61

BFA 5,48 0,10 3,25 0,07 1,41 0,04 4,82 0,12 0,67 0,39 7,75 0,54 3,52 0,22
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хранителни добавки са най-ниски. В
останалите варианти е констатирано
повишение на стойностите на MUFA
вследствие на третирането на месата
от 6,5 до 13,3%, като най-висока
стойност за MUFA е установено М2 и
С6, което е обусловено от по-високото
съдържание на цис-изомерите при
първото третирано месо и от транс-
изомерите при второто третирано
месо. Аналогични са резултатите за
полиненаситените мастни киселини
(PUFA) - контрола - 19,43 g/100g маз-
нина и най-висока стойност за тях при
М3 и С6, което се дължи на увелича-
ване на съдържанието на омега-3 и
омега-6 мастните киселини спрямо
контролната проба. Третирането с ма-
щерка води до понижаване на съдър-
жанието на разклонени мастни кисели-
ни спрямо контролата, което говори за
подтискане на микробиологичните
процеси, докато при третирането с 5%
спирулина се наблюдава нарастване.

В историята на еволюцията на
човешкото хранене приемът на омега
мастните киселини е важно да бъде в
ниско съотношение на омега-6 и
омега-3 мастни киселини, което варира
от едно до пет в сравнение със същес-
твуващите до момента диети, при
които стойността му достига до 20 и
повече единици, което лежи в основа-
та на редица заболявания. Здраво-
словното хранене се характеризира
със съотношение на омега-6/омега-3
мастни киселини в диапазона 1/1 до
4/1. Получените резултати при трети-
раните меса с марината от мащерка и
спирулина показват недвусмислено, че
прилагането им подобряват баланса
на това съотношение от 21,13/1 при
контролата до съотношение 3,69÷8,02
при пет от останалите 6 варианта.

Установените промени в концен-
трацията на мастните киселини през
отделните етапи от работата биха
могли да се свържат с протичащата,
макар и в ниска степен хидролиза и
липолиза. В резултат на това се

lowest. In the other variants, an increase
in MUFA as a result of meat treatment
from 6.5 to 13.3% was found, with T2 and
S6 being highest for MUFA, which is due
to the higher content of cis-isomers in the
first treated meat group and the trans-
isomers in the second treated meat
group.

The results for polyunsaturated fatty
acids are similar (PUFA) - control - 19.43
g/100g fat and the highest value for T3
and S6, due to the increase in omega-3
and omega-6 fatty acids compared to the
control sample.

Thyme treatment leads to a decrease in
the branched fatty acid content relative to
the control, indicating suppression of the
microbiological processes, while 5%
spirulina treatment is observed to
increase.

In the history of human nutrition,
the intake of omega fatty acids is
important to have a low ratio of omega-6
and omega-3 fatty acids ranging from one
to five when compared to existing diets
where its value reaches 20 and more
units, which is the basis of many
diseases.

Healthy nutrition is characterized by a
ratio of omega-6/omega-3 fatty acids in
the range from 1/1 to 4/1.

The results obtained in the treated meats
with thyme and spirulina show
unambiguously that their application
improves the balance of this ratio from
21.13/1 in the control to a ratio 3.69 ÷
8.02 in five of the other 6 variants.

The established changes in fatty
acid concentration during the individual
stages of the work could be related to the
ongoing hydrolysis and lipolysis, although
to a low degree. As a result, conditions
are created for the formation of primary
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създават условия за формиране на
първични и в по-късен етап на вторич-
ни продукти от липидно окисление.
При обработката на заешко месо не се
наблюдава загуба на незаменимите
мастни киселини и на хранителната
стойност. Третирането на този вид месо
не предизвиква образуване на свободни
радикали опасни за човешкото здраве.

and by-products at a later stage of lipid
oxidation. No loss of essential fatty acids
and nutritional value is observed in the
processing of rabbit meat. Treatment of
this type of meat does not cause the
formation of free radicals dangerous to
human health.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Използването на мащерка и спи-

рулина като хранителна добавка към
заешкото месо води до подобряване на
мастнокиселинният профил. Установе-
ни са по-високи концентрации на PUFA
и MUFA в сравнение с контролната
група, за сметка на намаляване на
концентрацията на SFA, както и по-
ниско съотношение на омега-6 и омега-
3 мастни киселини. Според получените
резултати използването на ниските ни-
ва на мащерка (30% разтвор) и спиру-
лина (2% разтвор) не променят същес-
твено мастнокиселинният състав. По
тази причина препоръчваме да се из-
ползват по-високите нива на концен-
трация (100% разтвор на мащерка и 10
% разтвор на спирулина) на тези
хранителни добавки.

The use of thyme and spirulina as a
food additive for rabbit meat leads to an
improvement in the fatty acid profile. They
are established higher concentrations of
PUFA and MUFA than the control group
were detected at the expense of a
decrease in SFA concentration as well as
a lower ratio of omega-6 and omega-3
fatty acids.

According to the results obtained the use
of low levels of thyme (30% solution) and
spirulina (2% solution) did not significantly
change the fatty acid composition. For this
reason, we recommend using the higher
concentration levels (100% thymine
solution and 10% spirulina solution) of
these dietary supplements.
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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Целта на проучването е да опре-

дели мястото и ролята на маркетингът
в кръговата икономика на пчеларството
от Странджа. Съобразно целта задачи-
те обхващат: 1. Горското стопанство на
Странджа като база за формиране на
уникални пчелни продукти; 2. Марке-
тинг и дизайн на пчелните продукти от
Странджа; 3. Местни и онлайн пазари,
къси вериги на доставка на пчелни
продукти и апи-туризъм. Маркетингът
има ключова роля в кръговата иконо-
мика на пчеларството от Странджа,
защото дефинира пчелните продукти,
които се създават в уникалното горско
стопанство на Странджа, техния ди-
зайн и производство, както и пазарите
на които ще постигнат конкурентоспо-
собност. Той може да развитие потен-
циала на пчелните продукти от Стран-
джа, и значително да увеличи техните
продажби. Връзката между горското
стопанство на Странджа, включващо
природни и човешки фактори и марке-
тинга на произвежданите в него уникал-

The purpose of the study is to
determine the place and the role of
marketing in the circular economy of
beekeeping from the Strandzha region. In
accordance with this purpose, the tasks
include: 1. Forestry in the Strandzha
region as a basis for establishing unique
bee products; 2. Marketing and design of
the bee products from the Strandzha
region; 3. Local and online markets, short
supply chains for bee products and api-
tourism. Marketing has a key role in the
circular economy of beekeeping from the
Strandzha region because it defines the
bee products that are produced in the
unique forestry of Strandzha, their design
and production, and the markets for which
they will achieve competitiveness. It can
develop the potential of bee products from
the Strandzha region, and significantly
increase their sales. The relationship
between the forestry in the Strandzha
region, that includes both natural and
human factors, and the unique
characteristics of the bee products
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ни пчелни продукти, е позволило на
пчеларските стопанства от Странджа
да формират защитено наименование
за произход „Странджански манов
мед“, както и да кандидатстват за други
географски означения. Брандирането
чрез географско означение и домейн
име повишава конкурентоспособността
на пчеларските стопанства от Стран-
джа и позволява реализация на местни
и онлайн пазари, формиране на къси
вериги на доставки, селски и апи-
туризъм. Домейн името и онлайн паза-
рите имат важно значение за дигитали-
зацията и развитието на пчеларство от
Странджа, защото го представят на
глобално, национално и регионално
ниво.

Ключови думи: горско
стопанство, съвместен маркетинг,
местни и онлайн пазари, къси вериги на
доставки, апи-туризъм

produced there, allows beekeepers from
Strandzha to establish a protected
designation of origin (PDO)
"Strandzhanski manov med" (Strandzha
Honeydew), as well as to apply for other
geographical indications. Branding using
geographical indications and domain
name increases the competitiveness of
beekeeping farms from the Strandzha
region and allows realization at local and
online markets, formation of short supply
chains, rural and apitourism. The domain
name and the online markets are
important for the digitalization and the
development of the beekeeping of
Strandzha Region because they represent
it at global, national and regional level.

Key words: forestry, marketing,
local and online markets, short supply
chains, api-tourism.

УВОД INTRODUCTION
Концепцията за кръговата иконо-

мика допълва и обогатява традицион-
ната икономика, за която е характерен
линеен процес, насочен към висока
производителност и ниски разходи за
производство, разчитайки на изобилие-
то от суровини на сравнително ниска
цена. През декември 2015 г. Европей-
ската комисия публикува „План за дей-
ствие за налагане на кръгова икономи-
ка“, като политика за устойчиво разви-
тие. Целта на този план е да стимулира
прехода на Европа към кръгова ико-
номика, което от своя страна ще пови-
ши конкурентоспособността й в свето-
вен мащаб, ще стимулира устойчивия
икономически растеж, ще създаде нови
работни места и ще съхрани флората и
фауната на околната среда за бъдещи-
те поколения. Преходът ще бъде под-
крепен финансово чрез европейските
структурни и инвестиционни фондове.

Кръговата икономика се основава
на възобновяемост и ниско въздей-
ствие върху околната среда чрез огра-
ничаване на количеството отпадъци и

The concept of circular economy
complements and enriches the traditional
economy, which is characterized by a
linear process aimed at high productivity
and low production costs, relying on the
abundance of raw materials at a relatively
low price. In December 2015, the
European Commission published an
Action Plan for the Enforcement of a
Circular Economy as a Policy for
Sustainable Development. This plan aims
to stimulate Europe's transition to a
circular economy, which in turn will
enhance its global competitiveness, will
stimulate the sustainable economic
growth, will create new jobs and preserve
the flora and fauna of the environment for
the future generations. The transition will
be supported financially through
European structural and investment
funds.

The circular economy is based on
renewable energy and low environmental
impact by limiting the amount of waste
and the excessive use of resources by
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прекомерната употреба на ресурси,
като превръща продуктите след тяхна-
та употреба в ресурси за други чрез
повторна употреба, вторично производ-
ство, рециклиране, намаляване на от-
падъчните материали и други практики.
Това налага бизнес партньорства за
създаване и развитие на технологии с
благоприятен ефект върху околната
среда, биоразнообразието и икономи-
ката, каквото е опрашването от пчели-
те. Кръговата икономика изисква под-
ход, включващ множество заинтересо-
вани страни за „затваряне на кръга“ в
рамките на жизнения цикъл на пчел-
ните продукти, които са с безотпаден
цикъл на производство (Фигура 1).

turning used products into resources for
other products through re-use, secondary
production, recycling, waste reduction and
other practices.

This requires business partnerships to
create and develop technologies that
have beneficial effect on the environment,
the biodiversity and the economy, such as
the pollination by bees.

The Circular Economy requires a multi-
stakeholder approach to "close the circle"
within the life cycle of bee products with a
non-waste production cycle (Figure 1).

Фиг. 1. Кръгова икономика на пчеларството в Странджа
Fig. 1. Circular economy of beekeeping in Strandzha
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Горските масиви на Странджа
предоставят условия за производство
на уникални пчелни продукти. Марке-
тингът трябва да застане преди произ-
водството им, с цел избягване на
конфликти производство-пазар. Той е
важен за развитието на пчеларството в
Странджа, защото без пазари за него-
вите продукти, то не може да се раз-
вива и просперира. След като марке-
тингът дефинира пчелните продукти, те
се нуждаят и от дизайн, за да са кон-
курентоспособни. Производството на
пчелни продукти е съпътствано с
опрашване, което има фундаментална
роля и значение за запазване на гло-
балното биоразнообразие и екологич-
ното равновесие. Местните и онлайн
пазарите, късите вериги на доставки и
туризмът намаляват разходите за
реализация, съхраняват околната среда
и осигуряват работни места.

Ролята и значението на медонос-
ните пчели, за опрашването на земе-
делските култури е огромно. Пчелите
опрашват 80% от цъфтящите растения
на земята, и с тяхна помощ се произ-
вежда една трета от храната, стойност-
та на която превишава цената на всич-
ки пчелни продукти 15-20 пъти. По
оценка на Международната асоциация
за изследване на пчелите (IВRA), това
е 10% от стойността на продукцията от
земеделския сектор. Глобалният при-
нос на пчелите за земеделското произ-
водство в предходното десетилетие се
оценява на 153 милиарда щатски дола-
ра, а актуалните положителни ефекти
от опрашването в глобален план се
оценяват на 265 млрд. евро. В Бълга-
рия икономическият ефект от опрашване-
то, определен на база пазара на пчелен
мед, надхвърля един млрд. лв. (Lyubenov
and Hristakov, 2014), което към настоящия
момент надхвърля 1% от БВП.

Посочените факти свидетелстват,
че пазарът на опрашване е с големи
перспективи и потенциал за развитие,
но реалното му състояние днес в
България е нищожно, поради липсата

The Strandzha forest massifs
provide conditions for the production of
unique bee products. Marketing must be
done before production, in order to avoid
conflicts between production and the
market. Marketing is important for the
development of beekeeping in Strandzha,
because without markets for its products,
it cannot develop and prosper.

Once marketing defines the bee products,
they also will need design in order to be
competitive. The production of bee
products is accompanied by pollination,
which is fundamental and important for
preserving global biodiversity and
ecological equilibrium. Local and online
markets, short supply chains and tourism
reduce the costs for realization, preserve
the environment and provide jobs.

The role and the importance of
honey bees for pollination of agricultural
crops is enormous. Bees pollinate 80% of
the flowering plants, and they make it
possible to produce one-third of the food,
whose value is 15-20 times greater than
the price of all bee products.

According to the International Bee
Research Association, this is 10% of the
value of the production of the agricultural
sector. The global contribution of bees to
the agricultural production over the past
decade is estimated at 153 billion US
Dollars, and the current positive effects of
pollination globally are estimated at 265
billion Euro.

In Bulgaria, the economic effect of
pollination, based on the bee honey
market, exceeds 1 billion Bulgarian Leva
(Lyubenov and Hristakov, 2014), which
currently exceeds 1% of GDP.

The facts demonstrate that the
market for pollination has great prospects
and potential for development, but
nowadays its actual condition in Bulgaria
is negligible due to the lack of all-round
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на всестранно развито растениевъд-
ство, ниска обществена и професио-
нална оценка, неадекватна законода-
телна база и др., поради което той все
още е в зародиш. Има значително
несъответствие предвид бурното раз-
витие на глобалните биопазари и агро-
бизнесът в България през последното
десетилетие и липсата на развит на-
ционален пазар на опрашване. В света се
забелязва значително намаляване на по-
пулацията на медоносната пчела, което
застрашава биоразнообразието и еколо-
гичното равновесие. Необходимо е пре-
доставянето на субсидии на всички пче-
лари от ЕС за екосистемната услуга
опрашване.

Най-слабият експорт на България
от 2012 г. до 2016 г. е в последната
година (Таблица 1), но въпреки това тя
заема 8-мо място в ЕС и 13-то място в
света по износ на нектарен пчелен мед
с експорт от 32 млн. долара (Дирекция
„Пазарни мерки и организации на
производители“, 2018). За първите три
години на този период, експорта над-
хвърля националното производство, а
за последните две години съставлява
над 87% от него, което показва и устой-
чиво нарастване на импорта, в който
около 50% има Украйна. Пчелният мед
заема 12-то място от най-експортираните
български земеделски продукти, като
няма друг български земеделски продукт,
който да се експортира в толкова голяма
степен на международните пазари. Бъл-
гария разполага със значителен произ-
водствен и експортен потенциал не само
за меда, но още повече за останалите
пчелни продукти (Lyubenov, 2017).

developed plant breeding, low
assessment of the general public and
professionals, inadequate legislative
base, etc., thus it is still in the early stages
of its development. There is a significant
disparity between the rapid development
of global organic markets and the
agribusiness in Bulgaria over the last
decade, and also there is a lack of a
developed domestic market for pollination.
Globally, there is a significant decrease in
honeybee population, which threatens
biodiversity and the ecological equilibrium.
It is necessary to provide subsidies for the
ecosystem pollination service to all
beekeepers in the EU.

The lowest export of Bulgaria from
2012 to 2016 is in the last year (Table 1).
Regardless of this fact, Bulgaria still
occupies the 8th place in the EU and 13th
in the world when it comes to the export of
nectar honey – 32 million US Dollars
(Directorate “Market Measures and
Producer Organizations”, 2018). For the
first three years of this period, the exports
exceed the domestic production, and for
the past two years they account for more
than 87%, which shows a steady increase
in imports, with about 50% are imports
from the Ukraine. Bee honey ranks 12th
among the most exported Bulgarian
agricultural products, and no other
Bulgarian agricultural product is exported
so much to international markets. Bulgaria
has a significant production and export
potential not only for honey, but even
more so for other bee products
(Lyubenov, 2017).

Таблица 1. Национално производство, износ и внос на пчелен мед
Table 1. Domestic production, export and import of bee honey

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Мед, хил. тона
Honey, thousand tons 6,14 11,4 9,53 10,6 9,6 9,2 10,1 9,3 11,4 10,2

Експорт, хил. тона
Export, thousand tons 3,81 3,36 6,12 8,54 6,85 10 13,4 10,9 10,4 8,9

Импорт, хил. тона
Import, thousand tons 0,24 0,85 0,2 0,23 0,29 0,7 1,9 1,2 1,5 2,2

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ / Directorate "Market Measures and
Producer Organizations", 2018,
Lyubenov L., 2018b
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Предвид високите изисквания и
конкуренция на международните паза-
ри, ограничаващи фактори за развитие-
то на експортния потенциал на българ-
ското пчеларство са качеството и мар-
кетинга на неговите продукти. Въпреки
че 33% от националното производство
на нектарен пчелен мед е биологично
(Аграрен доклад, 2018), то се реализи-
ра основно като суровина, и този висо-
кокачествен продукт остава неразпоз-
наваем на световните пазари, поради
слаб маркетинг. Мановият мед от Стран-
джа може да се квалифицира като
уникален биопродукт заради чистите
природни условия в дъбовите гори на
Странджа, където се произвежда основ-
ната част от него – около 50 до 100
тона на година (https://www.monitor.bg,
9 Октомври 2017), което съставлява
около 0,5-1% от общото производство
на мед в България.

В натура пчелният мед заема над
95% от структурата на българските
пчелни продукти (Таблица 1). Усвоява-
нето на пазарния, респективно и на
производствения потенциал на остана-
лите пчелни продукти може да редуци-
рат неговия дял на около 20% в стой-
ност, без да се отчита потенциала на
екологичната услуга опрашване. При
същите условия пчелният прашец мо-
же да заеме около 20%, пчелното мле-
чице около 25% и пчелната отрова око-
ло 35%, но само при наличието на мар-
кетинг, с които да усвоят потенциала
си. Трябва да се отчита също, че в
перспектива пазарът на опрашване
има потенциал да надхвърли нацио-
налните организационни пазари на
пчелен мед и пчелен прашец, респек-
тивно и техните относителни тегла в
продуктовата структура на българското
пчеларство (Lyubenov, 2017).

Днес българското пчеларство из-
ползва много малка част от своя потен-
циал, основно поради липсата на до-
бър маркетинг, а българския нектарен
пчелен мед реализира само около по-
ловината от своя потенциал (Lyubenov,

Considering the high requirements
and competition on the international
markets, the quality and marketing of its
products are limiting factors for the
development of the export potential of
Bulgarian beekeeping. Although 33% of
the domestic production of nectar honey
is organic (Agrarian Report, 2018), it is
mainly used as a raw material, and this
high-quality product remains unrecognizable
on global markets due to poor marketing.

Honeydew from Strandzha can also be
qualified as a unique organic product
because of the pristine natural conditions
in the oak forests of Strandzha where
most of it is produced – about 50 to 100
tons per year (https://www.monitor.bg, 9
October 2017), which represents about
0,5-1% of the total honey production in
Bulgaria.

Measured in actual amounts, bee
honey accounts for more than 90% of the
structure of Bulgarian bee products (Table
1). Considering the market and the
production potential of other bee products
can reduce its share to about 20% in
value without considering the potential of
the ecological pollination service.

Under identical conditions, bee pollen can
take about 20%, bee jelly about 25%, and
bee venom about 35%, but only when
marketing is used to realize their full
potential. It should also be considered
that, in perspective, the pollination market
has the potential to go beyond the
domestic organizational markets for bee
honey and bee pollen, respectively their
relative shares in the product structure of
Bulgarian beekeeping (Lyubenov, 2017).

Today, Bulgarian beekeeping uses
only a small part of its potential, mainly
due to the lack of good marketing, and
Bulgarian nectar honey realizes only
about half of its potential (Lyubenov,
2017). Marketing is the main diving force
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2017). Маркетингът е основният двига-
тел за развиване потенциала на бъл-
гарските пчелни продукти, респективно
и на тези от Странджа. Той може зна-
чително да увеличи продажбите на уни-
калните пчелни продукти от Странджа –
пчелен мед и пчелен прашец, а в пер-
спектива и на пчелното млечице, пчел-
ната отрова и др. Това ще позволи да
се диверсифицират и реализират по-
големи доходи от пчеларството в Стран-
джа, което ще способства социалното и
икономическото развитие на региона и
на горското му стопанство, при съхра-
няване на екосистемите чрез опрашване.

Изострянето на конкуренцията на
глобалните, европейските и регионал-
ните пазари на пчелни продукти води
до понижаване на техните цени. Поста-
вянето на акцент върху количеството
на произвежданите пчелни продукти и
усвояването на отпусканите субсидии
засилват още повече този негативен
спад на цените. Необходим е марке-
тинг за създаване на желани и уникал-
ни пчелни продукти с висока добавена
стойност, с цел постигане на неценова
конкурентоспособност. Маркетингът има
ключова роля в кръговата икономика на
пчеларството от Странджа, защото де-
финира пчелните продукти, техния ди-
зайн и производство, както и пазарите
на които ще постигнат конкурентоспо-
собност, при предоставяне на екосис-
темната услуга опрашване и обогатя-
ване на местната флора и фауна.

Целта на проучването е да се
определи мястото и ролята на
маркетингът в кръговата икономика на
пчеларството от Странджа. Съобразно
поставената цел задачите обхващат: 1.
Горското стопанство на Странджа като
база за формиране на уникални пчелни
продукти; 2. Маркетинг и дизайн на
пчелните продукти от Странджа; 3.
Местни и онлайн пазари, къси вериги
на доставка на пчелни продукти и апи-
туризъм.

for developing the potential of Bulgarian
bee products, and respectively those from
Strandzha.

It can significantly increase the sales of
unique bee products from Strandzha –
bee honey and bee pollen, and in
perspective- of bee jelly, bee venom, etc.
This will allow to diversify and realize
higher incomes from beekeeping in
Strandzha, which will contribute to the
social and economic development of the
region and its forestry, while preserving
the ecosystems by pollination.

The increasing competition on
global, European and regional markets for
bee products lowers their prices.

This negative decline of prices is
highlighted by stressing on the quantity of
the bee products being made and on the
absorption of the subsidies. Marketing is
needed to create desirable and unique
high value-added bee products in order to
achieve non-price competitiveness.

Marketing has a key role in the circular
economy of beekeeping in Strandzha,
because it defines the bee products, their
design and production, and the markets
on which they will achieve
competitiveness due to providing
ecosystem pollination service and
enrichment of local flora and fauna.

The purpose of the study is to
determine the place and role of marketing
in the circular economy of beekeeping
from Strandzha. In accordance with the
established purpose, the tasks are as
follows: 1. Forestry of Strandzha as a
basis for establishing unique bee
products; 2. Marketing and design of bee
products from Strandzha; 3. Local and
online markets, short supply chains for
bee products and api-tourism.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Българските изследвания посве-

тени на маркетингът на пчелните про-
дукти и кръговата икономика са много
малко, поради което е използван прак-
тичния, теоретичния опит и собствени
дългогодишни наблюдения и изслед-
вания на автора за маркетинга на пчел-
ни продукти. Методите на изследване
включват комплексното съчетаване на
индукция, дедукция, групировка, срав-
нение, анализ, синтез, абстракция,
конкретизация, аналогия, моделиране,
формализация, наблюдение, опитни,
математически, графични.

The Bulgarian studies on marketing
and circular economy of bee products are
only a few. This is why the practical
experience, the theoretical experience
and individual long-term observations and
studies done by the author for the
marketing of bee products are used. The
research methods include the complex
combination of induction, deduction,
grouping, comparison, analysis,
synthesis, abstraction, concretization,
analogy, modelling, formalization,
observation, experimental, mathematical,
graphic.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Съобразно поставената цел из-

следването е фокусирано върху анализ
на задачите, с помощта на които тя ще
бъде реализирана. Създадена е строй-
на и логична структура от три части,
която показва мястото на маркетингът
в кръговата икономика на основата на
конкретен пример – пчеларството от
регион Странджа. Маркетингът обхва-
ща най-голям брой бизнес процеси и
детерминира конкурентоспособните про-
дукти, поради което е изходна база за
разработване на маркетинг стратегия –
включително и на пчеларството от ре-
гион Странджа. Изследванията и спе-
циализираната литература посветени
на анализирания проблем са сравни-
телно малко.

Горското стопанство на
Странджа като база за формиране на
уникални пчелни продукти

Територията на Странджа обхва-
ща много защитени местности и естес-
твени местообитания, поради което се

According to the aim of the study, it
is focused on the analysis of the tasks
through which it will be accomplished. It
has been created a well-built and logical
three-part structure, showing the place of
marketing in the circular economy based
on a specific example - the beekeeping of
the region of Strandzha. Marketing covers
the largest number of business processes
and determines competitive products, and
therefore it is a starting point for
developing a marketing strategy -
including of the beekeeping in the region
of Strandzha. There is relatively little
research and specialized literature which
has been dedicated on the analysed
problem.

The forestry of Strandzha as a
basis for establishing unique bee
products

The territory of Strandzha covers
many protected areas and natural
habitats, thus making it a favourable

1 Това са пазари в радиус 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се
осъществяват както преработката, така и продажбата му на крайния потребител. Общата аграрна
политика (ОАП) на ЕС за периода 2014 – 2020 год. подпомага тяхното изграждане, включително и
чрез финансиране.
2 Верига на доставки в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да
си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални
отношения между производители, преработвателни и потребители. ОАП на ЕС за периода 2014 –
2020 год. подпомага тяхното формиране.
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явява благоприятна среда за медонос-
ните пчели и развитието на пчелар-
ството. Странджа е призната за една от
общо петте приоритетни за опазване
територии в ЕС, която е включена в
общоевропейската екологична мрежа
„Натура 2000“. В Странджа преоблада-
ват дъбовите и букови гори, като с най-
висок дял от дъбовите гори е зимния
дъб (Quercus petraea) с 47,8%, следван
от благун (Q. frainetto) с 41,8%, които
осигуряват изхранването на продуцен-
тите на т.нар. „медена роса“ (мана) –
листни въшки, жълъдов хоботник и
дъбов семеяд. Липсата на индустрия и
неплодородните канелено горски и
жълтоземно-подзолисти почви ограни-
чават отглеждането на земеделски кул-
тури, които при цъфтежа да повлияят
на качеството на пчелните продукти.

В района на Странджа медонос-
ните пчели добиват манов мед от сек-
ретите на живите части на растенията
и от екскретите на смучещите насекоми
по растенията. Отделянето на т.нар.
„медена роса“ от посочените насекоми
и растения, вкл. и от сладката течност
на дъбовите жълъди, са суровини, от
които медоносните пчели произвеждат
манов мед. Уникалните растения, насе-
коми и климат на територията на
Странджа, формират уникален манов
мед. Той се отличава от нектарният мед
основно по това, че има висока елек-
тропроводимост поради високото съ-
държание на микроелементи – калий,
магнезий, литий, манган и антиоксидан-
ти. За него е характерно високото съ-
държание на мелицитоза и ерлоза, как-
то и наличието на кверцитол и кестоза.

Горската растителност на Стран-
джа се отличава с наличието на големи
масиви дъб (над 70 % от територията)
и бук и характерен мек климат (с

environment for honey bees and for the
development of beekeeping. Strandzha is
recognized as one of the five priority
conservation areas in the EU, which is
included in the pan-European ecological
network “Natura 2000”.

The oak and beech are the predominant
forests in Strandzha, with the highest
share of oak forests being Quercus
petraea with 47,8%, followed by 41,8% of
Quercus frainetto, which provides living
for the producers of the so-called
"Honeydew" (manna) – aphids, acorns
and oak seed eater. The lack of industry
and infertile cinnamon-coloured forest
soils and yellow-ground subsoil soils limit
the cultivation of crops that, when flowering,
can affect the quality of bee products.

In the Strandzha region, honey
bees produce honeydew from the
secretions of living parts of plants and
excreta of sucking insects. The generation
of so called "honey dew" by the
abovementioned insects and plants,
including the sweet liquid of the oak
acorns, are the raw materials from which
the honey bees produce honeydew. The
unique plants, insects and climate on the
territory of Strandzha produce unique
honeydew. It differs from nectar honey
mainly because it has high electrical
conductivity due to the high content of
trace elements – potassium, magnesium,
lithium, manganese and antioxidants. It is
characterized by the high content of
melezitose and erlozis, as well as the
presence of quercetin and kestosis.

The forest vegetation of Strandzha
is characterized by the presence of large
oak massifs (more than 70% of the
territory) and beech, and the typical mild

3 These are markets within a radius of 75 km from the farm of origin of the product; in this radius the product
must be both processed and sold to the end user. The EU's Common Agricultural Policy (CAP) for the period
2014-2020 supports their formation, including through funding.
4 A supply chain involving a limited number of economic operators committed to cooperating and dedicated
to local economic development and close territorial and social relations between producers, processors and
consumers. The EU CAP for the period 2014-2020 supports their formation.
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достатъчна въздушна влажност, умере-
ни температури, пролетни и летни мъг-
ли), което благоприятства отделянето
на маната и събирането ѝ от пчелите.
Характерно за Странджа е, че основ-
ната паша на пчелите през месеците
юни, юли и август е дъбовата мана. В
периода на събирането на маната в
Странджа няма други обилно нектаро-
отделящи видове, вкл. масиви от
акации, липа и др., които да цъфтят и
да смесват мановия мед с нектарен.
Съставът на маната, с която се изхран-
ват пчелите, се явява причина за по-
високото съдържание на микроелемен-
ти и антиоксиданти в този мед спрямо
нектарния. Наситеността на цвета, ле-
ко киселият и горчив вкус се дължат на
микрофлората в маната и периода на
събирането ѝ.

Горските масиви на Странджа
предоставят условия за производство
на уникални пчелни продукти. Това
дава възможност на пчеларските сто-
панства от Странджа да регистрират
правно защитен интелектуален продукт
като географското означение – ГО
(Закон за марките и географските
означения, 2018), или да се регистри-
рат като негови ползватели, защото
уникалните качества на техните пчелни
продукти, се дължат основно на специ-
фичните природни фактори на тази
географска област. Тъй като липсва ГО
на пчелен продукт от Странджа, те
трябва първо да го формират, като
могат да избират между наименование
за произход (НП) и географско указа-
ние (ГУ). Регистрацията на ГО е
безсрочна и може да бъде защитена в
национални, европейски и международ-
ни регистри, след като е достатъчно
известно с качествата си на пазара.

Връзката между горското стопан-
ство на Странджа, включващо природ-
ни и човешки фактори и притежаваните
уникални характеристики на произвеж-
дания в него мед, позволяват на пче-
ларските стопанства от Странджа да
кандидатстват за защитено наименова-

climate (with sufficient air humidity,
moderate temperatures, spring and
summer mists), which favours the
generation of the honeydew and its
collection by the bees. It is typical for
Strandzha that the main grazing of bees
during the months of June, July and
August is the oak honeydew. During the
collection of the honeydew in Strandzha
there are no other species that generate
honeydew in such abundance, such as
massifs of acacia, linden, etc., which
blossom and consequently may mix
honeydew with nectar. The content of the
honeydew which bees feed on is the
cause of the higher content of trace
elements and antioxidants in this type of
honey compared to the nectar. The colour
saturation, the slightly acidic and bitter
taste are the result of the microflora in the
honeydew and the period for collecting it.

The Strandzha forest massifs
provide conditions for the production of
unique bee products. This allows the
Strandzha beekeeping farms to register a
legally protected intellectual product such
as GI (Marks and Geographical
Indications Act, 2018) or to register as its
users because the unique qualities of their
bee products are mainly due to the
specific natural factors of this
geographical area.

Since there is no GI for a bee product
from Strandzha, they must first establish it
and they can choose between an
appellation of origin and a geographical
indication (GI). The registration of GI has
no time restriction and can be protected in
national, European and international
registers, once it is well-known for its
qualities on the market.

The relationship between the
forestry in Strandzha, which includes both
natural and human factors, and the
unique characteristics of the honey
produced in it, allow Strandzha
beekeeping farms to apply for a
“Strandzha honeydew” protected
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ние за произход (ЗНП) „Странджански
манов мед“. Областта на производство
на медът е дефинирана на админис-
тративен принцип, съобразно специ-
фичните природно-климатични усло-
вия, включващи общините Созопол,
Приморско, Царево, Малко Търново и
Средец. Уникалната флора и фауна на
географската област влияе на орга-
нолептичните характеристики на меда
и аромата му. Затова „Странджански
манов мед“ се отличава съществено от
произвеждания на други места пчелен
мед, поради връзката му с горското
стопанство на Странджа.

ЗНП „Странджански манов мед“
ще се добива в пчелини, разположени
в дъбовите гори на Странджа планина
(предимно стационарен тип) и задъл-
жително в очертания географски район.
През цялата година пчелните семей-
ства ще се намират само в очертания
географски район. Няма да е разреше-
но храненето на пчелите през периода
на събиране на меда – месеците юни,
юли и август. Пчелите могат да бъдат
хранени през пролетта и след като
медът бъде изваден преди зимата в
количества, необходими за оцеляване
на пчелното семейство. Допуска се
пчелните семейства да бъдат хранени
със захар, захарно тесто, захарни сиро-
пи и с мед собствено производство.
Зимните запаси не трябва да попадат в
ЗНП „Странджански манов мед“, който
е предназначен за пазара.

„Странджански манов мед” ще се
добива само в пчелини, които притежават
регистрационен номер, удостоверение за
животновъден обект и ветеринарно-
медицински дневник. Добитият „Стран-
джански манов мед” ще се разделя по
партиди с ясна маркировка и етикети-
ране, за осигуряване на проследяе-
мост. На всеки съд за съхранение ще
се изписва ясно номер на партидата,
дата и място на производство. Медът
ще се съхранява в съдове за храни-
телни продукти. Разфасоването, опако-
ването и етикетирането ще се извър-

designation of origin (PDO). The area of
production of this honey is defined on an
administrative basis according to the
specific natural and climatic conditions,
and includes the municipalities of
Sozopol, Primorsko, Tsarevo, Malko
Tarnovo and Sredets. The unique flora
and fauna of the geographical area
influences the organoleptic characteristics
of the honey and its aroma. That is why
"Strandzhanski manov med" (Strandzha
honeydew) differs significantly from the
bee honey produced elsewhere because
of the relationship between it and the
forestry of Strandzha.

The PDO "Strandzhanski manov
med" (Strandzha honeydew) will be
harvested in apiaries (mostly stationary
ones) located in the oak forests of
Strandzha and as a rule – within the
outlined geographical area. Throughout
the whole year, the bee families will be
located only in the defined geographical
area. The bees will not be permitted to
graze during the harvesting period – the
months of June, July and August. The
bees can be fed in the spring and after the
honey is removed before the winter in
quantities necessary for the survival of the
bee family. It is permissible for bee
families to be fed with sugar, sugar
dough, sugar syrups and honey of own
production. Winter stocks should not fall
under the Strandzha honeydew PDO
which is intended for the market.

The Strandzha honeydew will be
harvested only in apiaries which have a
registration number, hold a certificate for a
farm entity, and maintain a veterinary and
medical journal. The extracted
"Strandzhanski manov med" (Strandzha
honeydew) will be divided into lots with
clear marking and labelling to ensure
traceability. Each storage container will
clearly indicate the batch number, and the
date and place of production. Honey will
be stored in food containers. The dosing,
packaging and labelling will be done in
clean and suitable premises. The
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шват в чисти и подходящи за тази цел
помещения. Кристализиралият мед ще
се втечнява посредством загряване при
температура не повече от 42 °C, която
се достига в пчелния кошер по време
на медосбора. Съобразно законода-
телството за продукти със ЗНП ще има
независимо контролиращо лице, което
ще осъществява контрол на качеството.

Доказателство за уникалността
на ЗНП „Странджански манов мед” ще
е съдържанието на полен от растения-
та в Странджа, наличие на кверцетол,
кестоза, повишени нива на мелицитоза
и високо фенолно съдържание, пови-
шени нива на калий, магнезий, литий,
манган и минерали спрямо нектарния
мед. Съставът на маната, с която се
изхранват пчелите, се явява причина
за по-високото съдържание на микро-
елементи и антиоксиданти в този мед
спрямо нектарния. „Странджански ма-
нов мед“ има осезаемо по-тъмен цвят,
своеобразен аромат и леко кисел и
горчив вкус в сравнение с нектарния
мед. Съдържанието на микроелементи
и соли е от 10 до 30 пъти по-голямо.
Специфична характеристика на „Стран-
джански манов мед“ е неговата особе-
но висока електроповодимост в срав-
нение с други манови медове –
задължително над 0,95 mS/сm.

Върху поленовата характеристи-
ка на мановият мед добиван в Стран-
джа оказват влияние специфични рас-
тения, които са единствени в България.

Друг уникален пчелен продукт,
който се произвежда в горското стопан-
ство на Странджа е пчелният прашец.
Затова пчеларските стопанства от
Странджа имат намерение след като
получат ЗНП „Странджански манов мед“
да подадат заявление за ЗНП „Стран-
джански цветен пчелен прашец“, в кой-
то има терциерни реликти и ендимити,
които са растения и храсти вирещи
само в Странджа. Те са ясни и сигурни
маркери за доказване на ясен произ-
ход. В странджанския цветен пчелен
прашец се съдържат големи количес-

crystallized honey will be liquefied by
heating at a temperature of no more than
42°C, which is reached in the beehive
during the colleting of honey. In
compliance with the legislation for PDO
products there will be an independent
controlling person who will perform quality
control.

Evidence of the uniqueness of
“Strandzha manna honey” PDO will be the
pollen content of Strandzha plants, the
presence of quercetol, kestosis, higher
levels of melicitosis and high phenol
content, higher levels of potassium,
magnesium, lithium, manganese and
minerals in comparison to nectar honey.
The composition of the mana used to feed
the bees is the cause of the higher
content of trace elements and
antioxidants in this type of honey against
the nectar honey. "Strandzhanski manov
med" has a noticeably darker colour, a
specific aroma and a slightly acidic and
bitter taste compared to nectar honey.
The content of trace elements and salts is
10 to 30 times greater. A specific feature
of Strandzha honeydew is its particularly
high electrical conductivity compared to
other types of honeydew – necessarily
more than 0.95 mS/cm.

The pollen characterization of
honeydew from Strandzha is influenced
by specific plants, which are unique in
Bulgaria.

Another unique bee product, which
is produced in the forestry of Strandzha, is
bee pollen. That is why the beekeepers
from Strandzha intent, upon receiving the
Strandzha honeydew PDO, to apply for
the Strandzha flower bee pollen PDO,
which has tertiary relicts and endemites,
which are plants and bushes that grow
only in Strandzha.

The presence of these pollens are clear
and reliable markers for a clearly proven
origin. The Strandzha flower bee pollen
contains significant amounts of the
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тва от растението „Памуклийка“ (Cistus
incanus), което съдържа най-много по-
лифеноли в Европа. Всяка година пче-
ларите от Странджа могат да произ-
веждат 2-3 kg прашец от пчелно семей-
ство, без полени от технически култури.

Маркетинг и дизайн на пчелни-
те продукти от Странджа

България е един от най-големите
производител на манов мед в световен
мащаб, като основният добив идва от
Странджа, където се произвежда един
от най-качественият мед в Европа и в
света. От 2004 г. всяка година в гр. Ца-
рево се провежда фестивал на „Стран-
джански манов мед” и „Странджански
цветен прашец”. „Странджански манов
мед“ се предлага на различни фести-
вали в страната – София, Варна, Несе-
бър, Стара Загора, Пловдив, Плевен и
др., както и на редица международни
изложения – Турция, Сърбия, Румъния,
„Биофах“ – Германия; на конгреси –
Словения, Украйна; на симпозиуми и
конференции – кралство Норвегия,
Унгария и др. (www.mzh.government.bg,
март 2019). Традициите в добиването
на „Странджански манов мед”, специ-
фичните особености на меда и отличи-
телните му качества се ценят високо от
потребителите.

Изследвания на екип от учени на
Българска академия на науките за про-
дуценти на маната по дъба в Странджа
(в периода 2003-2007 г.) по безспорен
начин показват механизма за произ-
веждането на „Странджански манов
мед” чрез листните въшки и хоботници-
те. Уникалният характер на „Стран-
джански манов мед” се потвърждава от
направените анализи и изследвания на
Съвместния геномен център към
Софийски университет „Св. Климент
Охридски” през 2014 г. „Странджански
манов мед” е представен в „Селището
на пчелата” в Брюксел (2013 г., 2015 г.),
където е високо оценен от неговите
граждани и гости. На Европейската
седмица на пчелите и опрашването

pamuklliyka (Cistus incanus), which
contains the biggest number of
polyphenols in Europe. Every year, the
beekeepers from Strandzha can produce
2 to 3 kg of bee pollen excluding the
pollen from technical crops.

Marketing and design of the bee
products from Strandzha

Bulgaria is one of the world's
largest producers of honeydew, and the
main yield comes from Strandzha, where
one of the highest quality types of honey
in Europe and in the world is produced.
Since 2004, every year in the town of
Tsarevo is held a festival of
"Strandzhanski manov med" and
"Strandzha flower pollen". "Strandzhanski
manov med" is offered at various
domestic festivals – in Sofia, Varna,
Nessebar, Stara Zagora, Plovdiv, Pleven
and others, as well as at a number of
international exhibitions – Turkey, Serbia,
Romania, Biophach – Germany;
congresses – in Slovenia, the Ukraine;
symposia and conferences – in the
Kingdom of Norway, Hungary and others.
(www.mzh.government.bg, March 2019).
The traditions in producing Strandzha
honeydew, its specific characteristics and
its distinctive qualities are highly
appreciated by consumers.

Research of a team of scientists
from the Bulgarian Academy of Sciences
about producers of the oak honeydew in
Strandzha (2003-2007) undoubtedly
demonstrates the mechanism for the
production of "Strandzhanski manov med"
through the aphids and the proboscises.
The unique character of "Strandzhanski
manov med" is confirmed by the analyses
and researches carried out by the Joint
Genome Centre at the University of Sofia
"St. Kliment Ohridski" in 2014.
"Strandzhanski manov med" is presented
at the "Bee Village" in Brussels (2013,
2015), where it is highly appreciated by
the citizens and guests of Brussels.
During the European Bee and Pollination
Week in 2016 in Brussels, the Strandzha
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през 2016 г. в Брюксел, продукта
„Странджански манов мед“ предизвик-
ва силен интерес. За представянето на
уникалните качества на „Странджански
манов мед” има много публикации в
периодичния печат и медиите.

През 2008 г. е организиран
„Първи световен симпозиум за мановия
мед“, а през 2018 г. „Световен симпо-
зиум по мановия мед – 10 години по-
късно”, който поставя акцент върху
една много актуална тема касаеща
загубите на пчелни семейства в свето-
вен мащаб – опрашването, опрашите-
лите и екосистемните услуги. Симпо-
зиумите се провеждат в гр. Царево с
участие на пчелари, специалисти и
учени от Европа, Африка, Азия и САЩ
по време на фестивала на Стран-
джанския манов мед, като през 2018 г.
е 15-ия фестивал. Последният симпозиум
информира заинтересованите институ-
ции в ЕС от необходимостта за подпо-
магане и заплащане на пчеларите, за
предоставяните екосистемни услуги от
тях, тъй като те се ползват от всички и
касаят запазването на биоразнообра-
зието и околната среда, т.е. имат
важна роля в кръговата икономика.

Регистрираното в град Царево
сдружение „Странджански манов мед“
стартира процедурата по вписване на
продукт със защитено наименование за
произход (ЗНП) чрез заявление в
Европейския регистър на защитените
наименования за произход и защитени-
те географски указания. Сдружението
посочва име на продукта ЗНП „Стран-
джански манов мед” („Strandzhanski
manov med“) / ЗНП „Манов мед от
Странджа“ („Manov med ot Strandzha“).
Заявлението е публикувано на страни-
цата на Министерството на земеделие-
то, храните и горите, за мотивирани
възражения до края на октомври 2017
г. Кандидатурата на продукта получава
одобрението на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските
райони“ на Европейската комисия, след
което през есента на 2018 г. е публи-

honeydew attracted a lot of interest. For
the presentation of the unique qualities of
"Strandzhanski manov med" there are
many publications in the periodical press
and in the media.

In 2008, the "First World
Symposium on Honeydew" was
organized, and in 2018 "World Honeydew
Symposium – 10 Years Later" which
focused on a very topical issue
concerning the losses of bee colonies
worldwide – pollination, pollinators and
ecosystem services. The symposia are
held in the town of Tsarevo with the
participation of beekeepers, specialists
and scientists from Europe, Africa, Asia
and the USA during the Festival of
Strandzha honeydew, and the 15th
festival took place in 2018. The latest
Symposium informs the interested
institutions in the EU about the need to
aid and pay beekeepers for the
ecosystem services they provide as they
benefit everyone and concern the
preservation of biodiversity and the
environment, thus playing an important
role in the circular economy.

The "Strandzha manna honey"
association, registered in the town of
Tsarevo, has started the procedure for
registering a product with a protected
designation of origin (PDO) by applying to
the European Register of Protected
Designations of Origin and Protected
Geographical Indications. The association
indicates the name of the product
“Strandzhanski manov med” / PDO
“Manov med ot Strandzha” (Honeydew
from Strandzha). The application is
published on the website of the Ministry of
Agriculture, Food and Forestry for justified
objections till the end of October 2017.

The application for the product has
received the approval of the European
Commission's Directorate-General for
Agriculture and Rural Development, and
in the autumn of 2018 (Official Journal of
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кувана спецификацията му в Официал-
ния вестник на ЕС (Официален вестник
на Европейския съюз, 13.12.2018 г.),
със срок за възражения, който изтича
на 6 март 2019 г.

Пчеларските стопанства, които
искат да се регистрират като ползвате-
ли на ЗНП „Странджански манов мед”
трябва да отговарят на критериите
заложени в спецификацията му. Те
трябва да са в дефинирания регион на
Странджа (общините Средец, Созопол,
Малко Търново, Приморско и Царево) и
да имат определено техническо
оборудване, съоръжения и инвентар.
Необходимо е да имат и помещения за
центрофугиране, за суровини и мате-
риали и складове за готови продукти.
Изграждането на подходящи помеще-
ния, както и оборудването с техника за
изпълняване на заложените критерии
изискват инвестиции от няколко десет-
ки хиляди лева. Само пчеларските сто-
панства, които удовлетворят посочени-
те изисквания ще могат да продават
произведения мед под ЗНП „Стран-
джански манов мед”.

Задължително е всички етапи на
производство на ЗНП „Странджански
манов мед” да се извършват в очер-
тания географски район с цел гаран-
тиране на високото качество на продук-
та и неговата пълна проследяемост. С
оглед гарантирането на качеството и
запазването на органолептичните и
физико-химични показатели на ЗНП
„Странджански манов мед“ пакетиране-
то и етикетирането ще се извършват
само в очертания географски район.
Разфасовките не трябва да превиша-
ват 1500 g, а продажбата на „Стран-
джански манов мед“ в насипно състоя-
ние е забранена. Контролът върху по-
соченото ЗНП ще се осъществява както
от Областна дирекция по безопасност
на храните, така и от независим сер-
тифициращ орган, с който пчеларските
стопанства трябва да сключат договор
за проверка и контрол.

Това ще бъде първият продукт в

the European Union, 13.12.2018) with a
deadline for objections which expired on 6
March 2019, is published in the Official
Journal of the European Union.

Beekeepers who wish to register as
users of PDO “Strandzhanski manov
med“ must meet the criteria set out in its
specification. They must be in the defined
region of Strandzha (the municipalities of
Sredets, Sozopol, Malko Tarnovo,
Primorsko and Tsarevo) and must have
certain technical equipment, facilities and
inventory.

It is also necessary to have rooms for
using centrifuges, for raw materials, as
well as warehouses for finished products.
The construction of suitable premises as
well as the equipment with equipment to
fulfil the set criteria require investments of
several tens of thousands of Bulgarian
levs. Only bee farms that meet these
requirements will be able to sell the honey
produced under the PDO “Strandzhanski
manov med”.

It is imperative that all stages of
production of the PDO “Strandzhanski
manov med” are carried out in the defined
geographical area in order to ensure the
high quality of the product and its
complete traceability. In order to ensure
the quality and preservation of the
organoleptic and physical and chemical
characteristics of the PDO “Strandzhanski
manov med”, packaging and labelling will
be done only in the defined geographical
area. Thee individual packages should not
exceed 1500 g and the bulk sale of
"Strandzhanski manov med" is forbidden.

The control of the abovementioned PDO
will be carried out both by the Regional
Food Safety Directorate and by an
independent certification body that has a
contract with the beekeepers for
inspection and control.

This will be the first product in
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България със защитено наименование
за произход, тъй като има само два
български продукта, които са със
защитени географски указания –
Горнооряховски суджук и Българско
розово масло. Разликата е, че при ЗНП
„Странджански манов мед” всички
етапи на производство ще се извър-
шват в очертания географски район,
който обхваща територията на цяла
Странджа – общините Средец, Созо-
пол, Приморско, Царево и Малко
Търново. ЗНП „Странджански манов
мед“ позволява диференциация и по-
добра цена за регистрираните произво-
дители. Предоставя възможност за
засилване развитието на местното
производство на пчелен мед, туризъм
занаяти и др., което ще предпази мест-
ната икономика от обезлюдяване –
плътността на населението в Стран-
джанския регион е 5-6 човека на квадра-
тен километър, докато за страната е 75.

Производството на манов мед е
традиционно за населението на Стран-
джа, в която има около 500 броя пче-
лари. Те са потенциални ползватели на
ЗНП „Странджански манов мед”, ако
удовлетворят критериите заложени в
спецификацията му. С регистриране и
на „Странджански цветен пчелен пра-
шец“ като ЗНП, горското стопанство на
Странджа ще бъде лидер в ЕС,
отчитайки че само пет държави в
Европа имат регистрирани ЗНП
(http://fermera.bg, 03 Август 2018). Това
ще подобри имиджът на региона, ще
диверсифицира, увеличи и стабилизи-
ра доходите на местното население.
Ще се подобри опрашването, поддър-
жането на екосистемите, екологичното
и биоразнообразието на горското
стопанство на Странджа, които са
много важни за кръговата икономика и
ускореното икономическо развитие.

Сдружението „Странджански ма-
нов мед“ е инициатор за регистриране
на една от правно защитените форми
на ГО на ЕС – ЗНП „Странджански
манов мед“, за което всички процеси по

Bulgaria with a protected designation of
origin since there are only two other
Bulgarian products with protected
geographical indications – PGI
“Gornooryahovski Sudzhuk”, ”Bulgarsko
rozovo maslo”. The difference is that for
the PDO „Strandzhanski manov med“ all
stages of production will be carried out in
the outlined geographical area, which
covers the territory of the entire Strandzha
region – the municipalities of Sredets,
Sozopol, Primorsko, Tsarevo and Malko
Tarnovo. PDO "Strandzhanski manov
med" allows differentiation and a better
price for registered producers. It also
provides the opportunity to strengthen the
development of local honey production,
tourism, crafts, etc., which will protect the
local economy from depopulation – the
density of the population in the Strandzha
region is 5-6 people per square kilometre,
while for Bulgaria it is 75.

The production of honeydew is
traditional for the population of Strandzha,
which has about 500 beekeepers. They
are potential users of the “Strandzha
manov med” PDO if they meet the criteria
laid down in its specification. With the
registration of Strandzha flower bee pollen
as a PDO, the Strandzha forestry will
become the leader in the EU, considering
that only five European countries have
registered PDOs (http://fermera.bg, 03
August 2018).

This will improve the image of the region,
will diversify, increase and stabilize the
incomes of the local population.
Pollination, maintenance of ecosystems,
ecological and biodiversity of Strandzha
forestry will be improved, all of them very
important for the circular economy and the
accelerated economic development.

The "Strandzhanski manov med"
Association is the initiator to register one
of the legally protected forms of GI in the
European Union – PDO "Strandzhanski
manov med", for which all processes of
production, processing and packaging are
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производство, преработка и опаковане
се осъществяват в един регион –
Странджа. При другата форма на ГО на
ЕС – защитено географско указание
(ЗГУ) един от процесите се извършва в
посочения регион. Интелектуалното
право при ГО (ЗНП и ЗГУ) е колективно
и не може да бъде монополизирано от
един собственик. Не може да бъде да-
вана лицензия или правото на ползва-
не да бъде прехвърляно. ЗНП „Стран-
джански манов мед“ спомага за запаз-
ване на природните ресурси, местните
традиции и културното наследство.
Предоставя възможност за участия в
промоционални програми финансирани
от ЕС. Изгражда лоялни потребители,
чрез автентичност и качество.

ЕС има утвърдени и задължител-
ни за страните членки символи (лого)
при означаване на правно защитените
интелектуални продукти – ЗНП, ЗГУ и
др., които са своеобразни обединители
на колективна и сертификатна марка.
Затова ЗНП „Странджански манов мед“
предоставя подкрепа на наднационал-
но ниво, от която могат да се възпол-
зват всички пчеларски стопанства от
Странджа. Земеделското сдружение
„Странджански манов мед“ е водещ
интегратор за създаване на правно за-
щитен интелектуален продукт със съ-
щото име, въпреки че традиционно по-
активни в тази област са неземеделски-
те предприятия и сдружения (Lyubenov,
2015). Ако интеграторът бе неземедел-
ски, пчеларските стопанства от Стран-
джа щяха да се превърнат предимно в
негови суровинни доставчици на манов
мед.

Сдружението „Странджански ма-
нов мед“ е основен инициатор и орга-
низатор на редица събития съвместно
с държавни и общински институции,
неправителствени организации и др. То
е генератор на интеграционните проце-
си в хоризонтален план между пчелар-
ските стопанства от Странджа. Чрез
сдружението се провежда обща про-
дуктова, иновационна, комуникационна

carried out in one region – Strandzha. For
the other form of GI in the European
Union – the Protected Geographical
Indication (PGI), one of the processes is
carried out in the specified region.
Intellectual Property Law (PDO and PGI)
is collective and cannot be monopolized
by one owner. No license may be given,
nor the right of use can be transferred.

The PDO "Strandzhanski manov med"
helps preserve natural resources, local
traditions and cultural heritage. It provides
opportunities for participating in EU
funded promotional programmes and
instills loyalty in users through its
authenticity and quality.

The EU has established symbols
(logos) that are obligatory for the Member
States and are used to designate the
legally protected intellectual products –
PDO, PGI, etc., which combine in
themselves collective and certification
marks. Therefore, the PDO
"Strandzhanski manov med" provides
support above national level can benefit
all beekeeping farms in Strandzha. The
Farming Association “Strandzha
honeydew” is a leading integrator for
creating a legally protected intellectual
product under the same name, although
non-agricultural enterprises and
associations are traditionally more active
in this domain (Lyubenov, 2015). If the
integrator was non-agrarian the
beekeeping farms in Strandzha would
have become mainly its suppliers of
honeydew as a raw material.

The "Strandzhanski manov med"
(Strandzha honeydew) Association is the
main initiator and organizer of a number
of events together with state and
municipal institutions, non-governmental
organizations and others. It is a generator
of horizontal integration processes
between beekeeping farms in Strandzha.
The Association conducts a common
product, innovation, communication and
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и други маркетинг политики, което е
съвместен маркетинг. Последният се
явява най-комплексната форма на
маркетинг, позволяващ прилагането на
пълния маркетинг инструментариум от
страна на пчеларските стопанства от
Странджа, за създаване на продукти с
висока добавена стойност. Чрез него
пчеларските стопанства имат по-добри
възможности за продуктова и пазарна
диверсификация и по-добър достъп до
пазари.

Тъй като сдружението „Стран--
джански манов мед“ е утвърдено и
известно, то или части от него са
подходящи за домейн име. Последното
притежава отличителност и може да се
използва, и като канал за комуникация
между пчеларските стопанства от Стран-
джа и обществото, и като средство за
дистрибуция на пчелни продукти.
Домейн името има важна роля за
брандирането на пчелните продукти от
Странджа в Интернет. То ще засили
присъствието на пчеларските стопан-
ства от Странджа в Интернет, и ще
предложи благоприятни възможности
за персонализация и изграждане на
трайни взаимоотношения с клиентите.
Домейн името подобрява иноватив-
ността, конкурентоспособността и
достъпа до чужди пазари.

Домейн името има важна роля за
брандиране на пчелните продукти от
Странджа, защото осигурява бързо и
евтино много богата информация. Пче-
ларските стопанства от Странджа мо-
гат да провеждат интерактивен диалог
със своите партньори и да научават
повече за желанията и предпочитания-
та им. Могат да персонализират своите
оферти и послания, което позволява
установяване на по-тесни взаимоотно-
шения с клиенти от всички части на
света при много ниски разходи. Чрез
домейн името, пчеларските стопанства
от Странджа не са ограничени в рам-
ките на географското си положение.
Домейн името предоставя глобален дос-
тъп за изграждане на имидж и лоялност

other marketing policies which in fact is
joint marketing. The latter is the most
complex form of marketing that allows the
implementation of the complete marketing
toolbox by the beekeepers in Strandzha to
create products with high added value.

Through it, beekeeping farms have better
opportunities for product and market
diversification and better access to
markets.

As the "Strandzhanski manov med"
Association is established and well-
known, it (as a whole) or parts of it are
suitable for a domain name. The latter has
distinctive character and can also be used
as a communication channel between
beekeeping farms in Strandzha and the
general society, and as a means for
distribution of bee products. The domain
name plays an important role in branding
bee products from Strandzha on the
Internet. It will strengthen the presence of
beekeeping farms from Strandzha on the
Internet and will provide favourable
opportunities for personalization and
building lasting relationships with the
customers. The domain name improves
innovativeness, competitiveness, and
access to foreign markets.

The domain name plays an
important role in branding bee products
from Strandzha because it provides rich
information in a fast and a cheap manner.
The beekeeping farms from Strandzha
can have an interactive dialogue with their
partners and learn more about their
desires and preferences.

They can customize their offers and
messages, allowing for establishing closer
relationships with customers from all parts
of the world at very low costs.

The domain name does not limit the
beekeeping farms from Strandzha within
their geographical location. The domain
name provides global access to building
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към брандираните пчелни продукти, кое-
то позволява да бъдат използвани ус-
пешно маркетинга на взаимоотношенията
и персонализирания маркетинг.

Местни и онлайн пазари, къси
вериги на доставки на пчелни
продукти и апи-туризъм

Пчеларите от Странджа в усло-
вията на изостряне на конкуренцията
на международните пазари на пчелни
продукти и членство в ЕС, може да
постигнат по-висока конкурентоспособ-
ност на регионално ниво, при наличие-
то на местни пазари1 и къси вериги за
доставка2 на пчелни продукти, предвид
някои техни предимства спрямо нацио-
налните и международните пазари. Мест-
ните пазари и късите вериги за дос-
тавка на пчелни продукти предоставят
ползи като намаляване на времето,
разходите за реализация и замърся-
ването на околната среда, формиране
на собствени пазари, ликвидна реали-
зация без посредници. Те стимулират
създаването на пчелни продукти с ви-
сока добавена стойност, и подобряват
рентабилността, независимостта и про-
доволствената сигурност на местните
общности.

Местните пазари повишават
доходите на пчеларските стопанства и
стимулират развитието на местната
икономика. Те допринасят за съхраня-
ването на кулинарните традиции и
автентичните храни и напитки на
Странджа. Чрез тях местните общности
имат възможност да подкрепят регио-
налните производители на пчелни про-
дукти. Повишава се информираността
между производителите и потребители-
те, а също и възможностите за разви-
тие на занаяти, туризъм и др., като по
този начин създават събития, култура и
традиции на местно ниво. Формират се
трайни взаимоотношения между произ-
водителите и потребителите на пчелни
продукти, храни и напитки базирани на
тях. Позволяват достъп до местни
пчелни продукти, които се усвояват

an image and loyalty to branded bee
products, thus enabling successful use of
marketing of relationships and customized
marketing.

Local and online markets, short
supply chains for bee products and
api-tourism

In the context of stronger
competition on international markets for
bee products and the EU membership,
the beekeepers from Strandzha can
achieve greater competitiveness at
regional level when local markets3 and
short supply chains4 of bee products exist,
considering some of their advantages
over national and international markets.

The local markets and short supply chains
for bee products provide benefits such as
time reduction, realization costs and
environmental pollution, formation of own
markets, liquid realization without
intermediaries.

They stimulate the creation of bee
products with high added value and
improve the profitability, independence
and food security of local communities.

The local markets increase the
incomes of beekeeping farms and
stimulate the development of the local
economy. They contribute to preserving
the culinary traditions and the authentic
foods and drinks from Strandzha. Through
them, local communities have the
opportunity to support regional producers
of bee products. They also increase the
awareness among producers and
consumers, and provide better
opportunities for the development of
crafts, tourism, etc., thus creating events,
culture and traditions at a local level. This
creates a lasting relationship between
producers and consumers of bee
products, and foods and beverages based
on them. They allow access to local bee
products that are absorbed much better
from people living in the area where the
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много по-добре от хората, живеещи в
района, където са произведени.

В условията на изостряне на
конкуренцията на международните
офлайн пазари на пчелни продукти,
пчеларските стопанства от Странджа,
могат да изградят къси вериги на
доставки и да получат достъп както до
локалните, така и до глобалните паза-
ри чрез формиране на онлайн пазари.
Това ще разбие регионалните монопо-
ли на търговците, и ще подобри въз-
можностите за ликвидна и рентабилна
реализацията на пчеларските стопан-
ства от Странджа. Ще се стимулира
консумацията на местни биологични и
уникални пчелни продукти, произведе-
ни в района на потребление, както и
развитието на регионалната инфра-
структура за транспорт, интернет и
туризъм, които са свързани с пчелар-
ството. Преминаването към по-гъвкава
онлайн инфраструктура води до спес-
тяване на разходи и време за потре-
бителите, и намалява замърсяването
на околната среда.

Онлайн пазарите позволят да се
намали трудоемкостта на бизнес про-
цесите, респективно и себестойността
на пчелните продукти. Те осигуряват
достъп до нови пазарни сегменти със
здравословни продукти, като пчелен
мед и прашец със ЗНП и конкурират по-
нездравословните им заместители –
захари и изкуствени подсладители,
чрез което разширяват пазара на
пчелните продукти. Подобряването на
реализацията чрез онлайн пазарите ще
стимулира развитието на пчеларството
в Странджа, опрашването и запазване-
то на биоразнообразието, устойчивите
земеделски практики и продоволстве-
ната сигурност, както и развитието на
биологичното пчеларство и биологич-
ното земеделие, опазването на флора-
та и фауната, респективно и отговорно-
то използване на природните ресурси.

Онлайн пазарите за пчелни про-
дукти имат редица предимства в срав-
нение с офлайн пазарите, по-важните

bee products are produced.

The exacerbating competition on
international offline markets creates
conditions in which the beekeeping farms
in Strandzha can build short supply chains
and gain access to both local and global
markets through the formation of online
markets.

This will destroy the regional monopolies
of the merchants and will improve the
opportunities for liquid and profitable
realization of beekeeping farms in
Strandzha. It will stimulate the
consumption of local organic and unique
bee products produced in the region of
consumption, as well as the development
of regional infrastructure for transport,
Internet and tourism related to
beekeeping. The transition to a more
flexible online infrastructure leads to
saving costs and time for consumers, and
reduces environmental pollution.

The online markets allow to reduce
the labour-intensive business processes,
and respectively – the cost of bee
products. They provide access to new
market segments for healthy products
such as honey and pollen with PDO and
compete with their less healthier
substitutes – sugars and artificial
sweeteners, thereby expanding the
market for bee products.

Improving the realization through online
markets will stimulate the development of
beekeeping in Strandzha, pollination and
preservation of biodiversity, sustainable
agricultural practices and food security, as
well as the development of organic
beekeeping and organic farming, the
protection of flora and fauna, and the
responsible use of natural resources.

The online markets for bee
products have a number of advantages
over offline markets. The more important
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от които са свързани с възможността за
локални и глобални продажби при лип-
са на пространствени бариери и необ-
ходимост от физическо присъствие.
По-добри и устойчиви перспективи за
растеж при намаляване на разходите
за персонал, съхранение и екологично
замърсяване. Непрекъснатост на биз-
нес процесите от производството до
консумацията. Персонализация и инди-
видуализация чрез изграждане на
клиентски бази данни. По-голяма бър-
зина на доставките и самообслужване
на клиентите. По-бързо проучване на
пазарите и по-ускорена реализация.
Възможност за намаляване на цените и
осигуряване на по-голям избор. По
своята същност онлайн пазарите са по-
екологични от офлайн пазарите.

Пчеларството предлага много
добри възможности за развитие на сел-
ски, уелнес и др. видове туризъм свър-
зани с неговата дейност и продукти,
т.е. апи-туризъм (Lyubenov, 2018a).
Освен традиционните пчелни продукти
като мед, восък, прополис, пчелно мле-
чице и отрова, които намират широко
приложение чрез апитерапията в
балнео, СПА и уелнес услугите, апиту-
ризмът предлага възможности за ди-
версифициране на пчеларството чрез
предлагане на нови продукти, туристи-
чески маршрути с посещения на пчели-
ни, музеи с образователни програми,
участия в пчеларски дейности и практи-
ки, дегустация на пчелни продукти,
храни, напитки и др. Апи-туризмът
предоставя възможности за директна
реализация на пчелните продукти,
съпътствани с допълнителни услуги от
пчеларството, в резултат на което се
повишава комплексността и добавена-
та стойност на неговите продукти.

Интересът към апи-туризма в
перспектива ще нараства все повече
поради стремежа на съвременното
общество да живее природосъобразно,
да се храни с екологично чисти,
автентични и пресни локални пчелни
продукти, съчетани с възможността за

advantages are: the ability for local and
global sales in the absence of spatial
barriers and the need for physical
presence; better and sustainable growth
prospects while reducing personnel costs,
storage and environmental pollution;
continuity of business processes from
production to consumption;
personalization and individualisation by
building client databases; greater speed
of supplies and customer self-service;
faster market research and quicker
realization; ability to lower prices and
provide greater choice. By nature, online
markets are more environmentally friendly
than offline markets.

Beekeeping offers very good
opportunities for the development of rural,
wellness and other types tourism related
to its activity and products, i.e. apitourism
(Lyubenov, 2018a).

In addition to traditional bee products
such as honey, wax, propolis, royal jelly
and bee venom, which are widely used
through apitherapy in balneology, spa and
wellness services, apitourism provides
opportunities for diversification of
beekeeping by offering new products,
hiking trails with visits to apiaries,
museums with educational programmes,
taking part in beekeeping activities and
practices, tasting of bee products, foods,
beverages, etc.

Apitourism provides opportunities for
direct realization of bee products,
accompanied by additional beekeeping
services, resulting in an increase in the
complex value and the added value of its
products.

The interest in apitourism in the
future will increase even more due to the
desire of the contemporary society to live
environmentally friendly, to eat
ecologically clean, authentic and fresh
local bee products combined with the
opportunity to enjoy entertainment and
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ползване на развлечения и защита на
обществено значими каузи за опазване
на пчелите и околната среда. Апиту-
ризмът има потенциала значително да
увеличи потреблението на регионални
пчелни и др. продукти в местната ико-
номика на Странджа, защото формира
локални пазари и къси вериги за
доставка на пчелни продукти и услуги,
които диверсифицират доходите на
стопанствата от Странджа. Той има
способността да интегрира в едно цяло
различните местни пазари за реализа-
ция на пчелни продукти.

Различните видове туризъм, как-
то и Интернет, подобряването на тран-
спортните, складовите и др. Техноло-
гии, оказват положително влияние
върху развитието на местните пазари и
късите вериги за доставка на пчелни
продукти от Странджа, които способ-
стват за разбиването на монопола на
търговците. Такова влияние имат и тен-
денциите към увеличаване консума-
цията на пресни, биологични и уникал-
ни местни пчелни продукти, произве-
дени в района на потребление. Затова
една от основните цели на пчеларите
от Странджа трябва да е развитие на
апи-туризма и реализацията на техните
продукти чрез местни пазари и къси
вериги на доставка. Това ще диверси-
фицира доходите им, и ще позволи да
се запази биоразнообразието и
природата на Странджа.

protect publicly important causes for
preservation of bees and the environment.

Apitourism has the potential to
significantly increase the consumption of
regional bee products and other local
products in the local economy of
Strandzha because it forms local markets
and short supply chains for bee products
and services that diversify the incomes of
farms in Strandzha. It has the ability to
integrate the various local markets for the
realization of bee products.

The different types of tourism, as
well as the Internet, the improvement of
transport, storage and other technologies-
they all have a positive impact on the
development of local markets and short
supply chains for bee products from
Strandzha, thus helping to break the
monopoly of merchants. Such is the
influence of the trend towards increasing
the consumption of fresh, organic and
unique local bee products produced in the
region of consumption. Therefore, one of
the main goals of beekeepers in
Strandzha should be the development of
apitourism and the realization of their
products through local markets and short
supply chains. This will diversify their
incomes, and will allow the preservation of
biodiversity and nature in Strandzha.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Маркетингът е основният двига-

тел за развиване потенциала на бъл-
гарските пчелни продукти, респективно
и на тези от Странджа. Той може
значително да увеличи продажбите на
всички уникални пчелни продукти от
Странджа. Маркетингът ще диверсифи-
цира и увеличи доходи от пчеларството
в Странджа, както и социалното и ико-
номическото развитие на целия регион.
Той ще способства да се използва в по-
голяма степен потенциала на горското
му стопанство, при съхраняване на

Marketing is the main engine for
developing the potential of Bulgarian bee
products, as well as those from
Strandzha. It can significantly increase the
sales of all the unique bee products from
Strandzha.

Marketing will diversify and increase the
incomes from beekeeping in Strandzha as
well as the social and economic
development of the whole region. It will
help to better use its forestry potential
while preserving its ecosystems through
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неговите екосистеми чрез увеличено
опрашване.

Маркетингът има ключова роля в
кръговата икономика на пчеларството
от Странджа, защото дефинира пчелн-
ите продукти, техния дизайн и произ-
водство, както и офлайн и онлайн паза-
рите, на които ще се постигне конкурен-
тоспособност. Той обхваща всички биз-
нес процеси от изборът на конкретни
пчелни продукти от Странджа, тяхното
брандиране и пласмент, формиращи
маркетинг политиките и стратегията,
социалното и икономическото разви-
тие, биоразнообразието и екологичното
равновесие на региона.

Връзката между горското стопан-
ство на Странджа, включващо природ-
ни и човешки фактори и притежаваните
уникални характеристики на произвеж-
даните в него пчелни продукти, позво-
лява на пчеларските стопанства от
Странджа да формират ЗНП „Стран-
джански манов мед“, а впоследствие и
други интелектуални продукти. Той е
уникален и висококачествен продукт,
който е не само с висока добавена
стойност, но е и правно защитен, т.е.
предоставя изключителни права на
неговите ползватели, позволяващи по-
добра пазарна защита и реализация.

Домейн името притежава отличи-
телност и може да се използва, и като
канал за комуникация между пчелар-
ските стопанства от Странджа и общес-
твото, и като средство за дистрибуция
на пчелни продукти. То подсказва опре-
делено качество, на базата на форми-
рания имидж, а ЗНП „Странджански
манов мед“ го гарантира. Брандиране-
то чрез ЗНП и домейн име повишава
конкурентоспособността на пчеларски-
те стопанства от Странджа и предпо-
лага развитие на селски и апитуризъм,
както и на много други индустрии.

Сдружението „Странджански ма-
нов мед“ е интегратор на пчеларските
стопанства от Странджа. Чрез него те
провеждат обща стратегия и маркетинг
политики, т.е. съвместен маркетинг,

increased pollination.

Marketing has a key role in the
circular economy of beekeeping in
Strandzha because it defines bee
products, their design and production, as
well as offline and online markets where
they will be competitive. It encompasses
all business processes from the choice of
specific bee products from Strandzha,
their branding and distribution that share
the other marketing policies and strategy,
to the social and economic development,
biodiversity and ecological balance in
region.

The relationship between
Strandzha forestry, including natural and
human factors, and the unique
characteristics of its bee products, allows
the beekeeping farms in Strandzha to
form the PDO "Strandzhanski manov
med" (Strandzha honeydew) and
consequently- other intellectual products.

It is a unique and high-quality product that
is not only of high added value but also
legally protected, i.e. granting exclusive
rights to its users, allowing for better
market protection and realization.

The domain name is distinctive and
can also be used as a communication
channel between beekeeping farms in
Strandzha and society, and as a means of
distributing bee products. It suggests a
certain quality, based on the image
created, and the PDO "Strandzhanski
manov med" guarantees it. Branding
through a PDO and a domain name
promotes the competitiveness of
beekeeping farms in Strandzha and
enables the development of rural and
apitourism, as well as many other
industries.

The association “Strandzhanski
manov med” (Strandzha honeydew) is an
integrator of the beekeeping farms in
Strandzha. By its means, they carry out
common strategy and marketing policies,
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който позволява прилагането на пъл-
ния маркетинг инструментариум спря-
мо продукти с висока добавена стой-
ност. Чрез сдружаването пчеларските
стопанства имат по-добри възможности
за продуктова и пазарна диверсифи-
кация и по-добър достъп до пазари.

За новия програмен период на
Общата аграрна политика на ЕС
2021-2027 г. има остра необходимост
от включването на мярка за заплащане
на екосистемната услуга опрашване,
която да се прилага на територията на
целия ЕС. Това е много важно предвид
ролята на опрашването в кръговата
икономика. Домейн името и онлайн
пазарите имат важна роля за дигита-
лизацията и развитието на пчеларство
в Странджа на глобално, национално и
регионално ниво.

Пчеларите от Странджа трябва
да развиват апи-туризъм и пласмент
чрез местни пазари и къси вериги на
доставка, защото това ще разбие моно-
пола на търговците, ще диверсифици-
ра доходите им, и ще позволи да се
запази биоразнообразието и природата
на Странджа. Интернет проникването,
подобряването на транспортните, скла-
довите и др. технологии, оказват поло-
жително влияние върху развитието на
местните и онлайн пазарите и късите
вериги за доставка на пчелни продукти
от Странджа.

which is a joint marketing that allows the
application of the complete marketing
toolset to products with high added value.
Through association, the beekeeping
farms have better opportunities for
product and market diversification and
better access to markets.

For the new programming period of
the Common Agricultural Policy
2021-2027 of the EU, there is a strong
need to include an EU-wide payment
measure for the ecosystem pollination
service. This is very important given the
role of pollination in the circular economy.
The domain name and online markets
have an important role to play in the
digitization and development of the
beekeeping sector at global, national and
regional level – Strandzha.

The beekeepers in Strandzha have
to develop apitourism and distribution
through local markets and short supply
chains because this will break the
monopoly of merchants, will diversify their
incomes, and will enable the preservation
of biodiversity and nature in Strandzha.
The penetration Internet, improving the
transport, warehouse and other
technologies – they all have a positive
impact on the development of local and
online markets and short supply chains for
bee products from Strandzha.
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