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Дисертацията е написана на 366 страници и е онагледена с 49 таблици и 21 фигури. 

Номерацията на разделите, фигурите и таблиците в автореферата не съответстват на тези в 

дисертацията.  

 

Основните изследвания в дисертационния труд са извършени във 

Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора (секция 

„Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти” при катедра „Хигиена, 

технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и 

мениджмънт”). Въглехидратният спектър, след съхранение за 1 г. на биологично 

произведен акациев и полифлорен пчелен мед е определян в Laboratory of Apiculture-

Sericulture, School of Agriculture, Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki 

(Greece).  

 

Проектът е обсъден на разширен катедрен съвет на катедра „Хигиена, технология и 

контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, 

проведен на 23.04.2021 г. 

 

 

 

Защитата ще се състои на ..................................... от ........................... часа в зала 11 на 

Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора. 

 

Материалите по защитата на дисертацията са на разположение в отдел „Научен” на 

Университета и на уебсайта www.uni-sz.bg. 
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ПРЕДГОВОР 

От хилядолетия хората използват за храна, като лечебни средства или за религиозни 

цели получаваните от пчелите 6 ценни продукта – пчелен мед, пчелен прашец, пчелен 

клей (прополис), пчелно млечице, пчелен восък и пчелна отрова. От древността и до днес 

човек консумира основно пчелния мед. През последните десетилетия интересът на хората 

и към останалите пчелни продукти непрекъснато нараства. Все повече диетолози 

препоръчват пчелния прашец като богата на фитонутриенти природна храна. Нараства 

използването като профилактично и терапевтично средство на отдавна известния с 

антимикробните си свойства пчелен клей (прополис). В наши дни сме свидетели и на 

редица научни проучвания на уникалните качества на пчелното млечице.  

През последните години изискванията на хората по отношение на качеството на 

консумираните като храна пчелни продукти се завишиха. Наблюдава се тенденцията все 

повече потребители ясно да изявяват своите предпочитания и към сравнително новите за 

пазара, произведени съгласно изискванията за биопроизводство пчелни продукти 

(“organic”). Уникалните природоклиматични и фитогеографски особености на нашата 

страна създават предпоставки за получаване на изключително интересни за науката и все 

по-високо ценени от потребителите монофлорни видове пчелен мед, които все по-често се 

сертифицират по критериите за биопроизводство. У нас могат да се срещнат все още 

недостатъчно проучвани, редки в световен мащаб, неописвани или недостатъчно добре 

описани от науката видове пчелен мед. В Странджа например, ежегодно се получава 

уникалния в световен мащаб дъбов манов мед с доказани антибактериални съставки, 

който през 2019 г. бе утвърден от Европейската комисия като продукт със Защитено 

Наименование за Произход (ЗНП). В Ямболския район може да се открие ароматния 

кориандров мед, в района на гр. Разград – мед от резене, а в околностите на гр. Стара 

Загора – липов, рапичен или акациев пчелен мед. 

Все още в нашата страна липсва преглед на научните публикации, касаещи 

изследванията на монофлорните видове мед, получавани от определени райони, което би 

спомогнало за издигане на имиджа на българския пчелен мед пред консуматорите от 

целия свят.  

У нас не са нормативно утвърдени и не се извършват рутинни лабораторни анализи 

по въведените в ЕС изследвания на меда за определянето на неговата “зрялост” и високо 

качество, доказвани чрез установяване на съдържанието на пролин и инвертазна 

активност. Акцент при изпълнението на целта и задачите на дисертационния труд е 

предлагането на тези допълнителни критерии и към произведения при изискванията за 

биопроизводство пчелен мед. 

Действащата в момента нормативна уредба в нашата страна не е съобразена с 

тенденциите за въвеждане при преработката на пчелния мед на съвременни филтриращи 

системи, отстраняващите всички механични замърсявания. Действащите в момента в 

нашата страна изисквания за процентно съдържание на поленови зърна в монофлорните 

медове са съобразени с доста остарели нормативни изисквания - БДС 2673 от 1989 година 

и Наредба № 48 от 11 ноември 2003 г., и поради това не отразяват, както в методично 

отношение, така и като стойностни параметри утвърдените от съвременната наука 

критерии  за точно определяне на вида на пчелния мед.  

Понастоящем е дискусионен и въпросът, доколко технологично преработения пчелен 

мед от сертифицираните като биологични пчелини запазва своите високи 

натуралноидентични сензорни и ензимни качествени характеристики, след температурни 

въздействия? Възникват и редица въпросителни относно начините за преработка и 

възможностите за използване на различни температури за декристализация на биологично 

произведения пчелен мед особено в контекста на възможностите за понижение на нивото 

на неговите ароматни съставки по време на такива технологични обработки.  

 

 



 

 

 4 

 

 

Изказвам личните си благодарности на г-н Тодор Иванов и на пчеларите от 

Пчеларски център-южен, гр. Ст. Загора за безкористната подкрепа през годините. 

Благодаря на г-н Манол Тодоров, председател на сдружение „Странджански манов 

мед” за изпратените проби Странджански манов мед, който през 2019 г. бе утвърден 

със защитено наименование за произход (ЗНП) в Европейския съюз. Благодаря на 

председателя до 2014 г. на „Сдружение за биологично пчеларство”  г-н Димо Димов, 

както и на д-р Стойлко Апостолов от фондация за биологично земеделие 

„БИОСЕЛЕНА” за съдействието при участие в научните форуми през 2008 и 2010 г. в 

гр. Царево. 

Изказвам личната си признателност на Ст. н.с. Д-р Ф. Станчев и Ст. н.с. Д-р Ив. 

Панчев (фирма „Примавет-София” ООД), без помощта на които не биха могли да се 

представят пред международната научна общност на XXXXIII Apimondia International 

Apicultural Congress (Kyiv)  видовете пчелен мед, получавани в нашата страна.  

Благодаря на Ръководителя на катедрата по време на разработката на 

дисертационния труд проф. двмн Александър Павлов, както и на настоящия 

Ръководител на катедрата доц. Валентин Русев за административното съдействие, 

ценните съвети и препоръки.  

Благодаря за помощта при разработката на научните публикации на: доц. П. 

Първанов (катедра „Ветеринарномедицинска микробиология, инфекциозни и паразитни 

болести” – секция „Ветеринарна микробиология”), проф. двмн Ив. Въшин, проф. Т. 

Стоянчев, доц. Д. Стратев (секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните 

продукти”), на колегите-съавтори от ВМФ, както и на студента по ветеринарна 

медицина Стоян Метеев, активен участник в научния проект.  

Благодаря на проф. Н. Василев за административното съдействие и на д-р М. 

Колева, двм (к-ра “Акушерство, репродукция и андрология”, ВМФ при Тракийски 

университет), за помощта при видовото диференциране на изолатите от пчелен прашец 

посредством системата BioLog (Hayward, USA). 

Благодаря на доц. Р. Балканска (отдел Специални отрасли, Институт по 

животновъдни науки – Костинброд)  за участието й в научен проект 07/14 на ВМФ чрез 

предоставените, предварително анализирани по качествени показатели проби пчелно 

млечице от различни райони на България, с оглед провеждане на допълнителни 

изследвания в секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти” на 

ВМФ при Тракийски университет.  

 

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ ОТ СТРАНАТА,  

ПРЕДОСТАВЯЛИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ПРОБИ ПЧЕЛЕН МЕД,  

ЦВЕТЕН ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ, ПРОПОЛИС И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ. 
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Bologna, Italy), Prof. Andreas Thrasyvoulou, Dr. Chrizoula Tananaky (Laboratory of Apiculture 

and Sericulture Aristotle University of Thessaloniki, Greece) and Dr. Daniel Sergelidis 

(Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece). The carbohydrate spectrum of 

organic acacia and polyfloral honey after one-year storage were investigated in Laboratory of 

Apiculture-Sericulture, School of Agriculture, Aristotelian University of Thessaloniki, 

Thessaloniki (Greece). 

 

Assoc. Prof. Dinko Dinkov 
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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

С оглед изпълнение на целта и задачите на дисертационния труд се извършват 

проучвания на поленовия спектър, съдържанието на глюкоза и фруктоза, както и на 

захароза и други въглехидрати, нивото на микро- и макроелементи, инвертазната 

активност и съдържанието на пролин в различни видове пчелен мед. Анализът на 

получените резултати би спомогнал за бъдещото  утвърждаване на характерни стойности 

за качествените критерии към монофлорните медове от страната, каквато е практиката във 

водещите в изследванията на пчелния мед страни в света като Германия, Италия и 

Испания. 

В нашата страна изискванията към производството на биологичен пчелен мед са 

регламентирани с Наредба № 35 от 30 август 2001 г. В този нормативен документ не са 

посочени критериите към произведения по изискванията за биопроизводство пчелен мед 

по отношение на неговата преработка, условия на съхранение и срокове за реализация.  

Понастоящем критериите към пчелния прашец в страната се регламентират в два 

нормативни документа, които са от преди повече от 10 години. Дисертационният труд си е 

поставил за решаване задачи, свързани с определяне на основните качествени показатели 

и съдържанието на някои тежки метали (Pb и Cd), в цветния пчелен прашец. Важен аспект 

при ветеринарно-санитарната експертиза на този пчелен продукт представлява точното 

изясняване на неговата микробиологична безопасност, също детайлно разгледана в 

дисертацията.  

В момента в световен мащаб учените анализират големия потенциал по отношение 

на терапията на различни заболявания при човека и животните на някои видове пчелен 

мед, прополис и пчелно млечице, както и необходимостта от предварително определяне 

на тяхната специфична антимикробна активност. Все по-често срещаната 

мултирезистентност на микроорганизмите налага прилагането на нови и алтернативни 

източници за терапия на бактериалните заболявания. Приноси при разработката на това 

актуално научно направление предоставят резултатите от проведените in vitro проучвания 

за определяне на антибактериална активност на някои монофлорни видове пчелен мед, 

използвани самостоятелно и в комбинация с пчелно млечице спрямо различни видове 

микроорганизми.  

Първата цел на дисертационния труд е аргументирана с необходимостта от 

представяне пред научната общност на установените чрез научни пручвания 

качествени характеристики на българските видове пчелен мед през периода от 2000 

до 2016 г., изследванията на конвенционално и биологично произведен пчелен мед, 

както и предложенията за допълнителни критерии към меда, получаван при 

изискванията за биопроизводство.  

Важен втори акцент на дисертацията представлява анализът на резултатите от 

проведените проучвания и предложенията за прецизиране на изискванията към 

производството на цветен пчелен прашец.  

В литературата се установяват редица противоречиви сведения за 

антибактериалното въздействие на пчелните продукти. В третата основна част на 

дисертационния труд са представени проведените изследвания за установяване на 

реалната антибактериална активност на български прополис, пчелно млечице и 

определени видове пчелен мед спрямо различни микроорганизми. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ на дисертационния труд: 

1. Извършване на проучвания на видовите и качествените характеристики, както и 

условията за преработка и съхранение на получен при спазване на изискванията за 

сертифицирано биопроизводство и конвенционално произведен пчелен мед от различни 

райони на България.  

2. Проучвания на критериите за биологично и конвенционално производство, 

качествените изисквания и показателите, свързани с безопасността на цветен пчелен 

прашец от 8 района на България. 

3. In vitro определяне на антибактериалната активност на прополис, различни видове 

пчелен мед и пчелно млечице. 

ЗАДАЧИ на дисертационния труд 

Задачи, свързани с изпълнението на цел 1: 

1. Проучвания на видовете пчелен мед в България за периода 2000-2016 г. 

2. Изследвания на видовия състав и качествените характеристики на пчелния мед, 

получаван в района на гр. Калофер. 

3. Изследвания на качествените показатели на рапичния пчелен мед от района на гр. Стара 

Загора. 

4. Установяване възможностите за определяне на характерни стойности на инвертазната 

и антиоксидантната активности, както и на електропроводимостта при манови, 

монофлорни и полифлорни видове пчелен мед : 

4.1. Определяне на инвертазната активност и електропроводимостта при някои 

видове пчелен мед, получени в различни райони на страната.  

4.2. Обследване на антиоксидантната активност при нектарен и манов мед от 

различни райони на страната, с оглед определяне на специфични стойности на 

показателя.  

5. Разработване и апробиране на трансформирана техника за пробоподготовка, изброяване 

и изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед. 

6.Установяване на критерии за преработка и съхранение на биологично произведен 

пчелен мед. 

Задачи, свързани с изпълнението на цел 2: 

1. Конкретизиране на изискванията за преработка, съхранение и реализация на пчелен 

прашец, произведен в съответствие с изискванията за конвенционално и сертифицирано 

биологично производство. 

2. Определяне на водното съдържание и общия минерален състав на цветен пчелен 

прашец. 

3. Определяне съдържанието на Pb и Cd в цветен пчелен прашец. 

4. Извършване на микробиологични изследвания на неизсушен и изсушен пчелен прашец. 

Задачи, свързани с изпълнението на цел 3: 

1. In vitro определяне въздействието на пчелно млечице, рапичен и манов пчелен мед 

върху E.coli: 

1.1. Установяване на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, RBC), на пчелно млечице, рапичен и манов мед спрямо E.coli (ATCC 

25922). 

1.2. Сравнение на антимикробната активност срещу E.coli (ATCC 25922) на пчелно 

млечице, рапичен и манов мед чрез паралелно провеждане на микробиологичен и 

спектрофотометричен метод. 

1.3. Определяне на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, (RBC) на пчелно млечице, рапичен пчелен мед, смеси на пчелно млечице и 

рапичен пчелен мед спрямо патогенен щам на E. coli. 

2. In vitro определяне на въздействието на прополис, пчелно млечице и рапичен пчелен 

мед върху Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) : 
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2.1. Установяване на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, RBC), на различни концентрации воден и етанолов екстракт на 

прополис спрямо Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). 

2.2. Установяване на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, RBC), на различни концентрации пчелно млечице, смес от пчелно 

млечице и рапичен мед и самостоятелно използван рапичен пчелен мед срещу 

Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). 

3. In vitro определяне на въздействието на манов, рапичен пчелен мед и пчелно млечице 

върху Staphylococcus spp.: 

3.1. Определяне на антимикробната активност на манов мед спрямо плазмокоагулаза 

положителен Staphylococcus spp. 

3.2. In vitro определяне на въздействието на рапичен пчелен мед и пчелно млечице 

върху метицилин-резистентни S. aureus (MRSA). 

4. In vitro определяне на въздействието на пчелно млечице спрямо Candida albicans (ATCC 

10231). 

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В изпълнение на трите цели и свързаните с тях задачи на дисертационния труд 

бяха изследвани общо 1139 броя проби от пчелни продукти (пчелен мед, цветен 

пчелен прашец, пчелно млечице и прополис). 

3.1. Проучвания на видовете пчелен мед в България за периода от 2000 до 2016 г. 
 

В настоящия дисертационен труд се използва метода на ретроспективния анализ като 

в раздел 5.1.1. се извършва хронологично обзорно проследяване на представените 

публикувани научни резултати и проведените научни изследвания, с оглед установяване 

на качествените характеристики на основните видове български пчелен мед през 

шестнадесетгодишен период - от 2000 до 2016 г.  
 

3.2. Изследвания на видовия състав и качествените характеристики на пчелния мед, 

получаван в района на гр. Калофер. 

С оглед проследяване качествените характеристики на произведения при 

изискванията на сертифицирано биопроизводство пчелен мед, получаван в района на гр. 

Калофер, бяха извършени сравнителни изследвания по отношение на основните 

качествени показатели на пчелния мед, получен в 3 сертифицирани био-пчелина през 

периода 2010-2012 г. 

При вземане на проби се спазваха изискванията на Наредба № 48 от 11 ноември 

2003 г. Медът от партидите, от които бяха получавани проби не бе кристализирал. От 

отделните опаковки бяха вземани проби от различни места в количество от 0.250 кг. в 

добре затворени стъклени буркани. Поради спецификата на експериментите те не бяха 

подлагани на предварително загряване на водна баня.  

В достъпните ни литературни източници не бяха установени проучвания на 

промените в инвертазната активност и въглехидратния спектър на съхраняван за период 

от 1 г. биологично произведен пчелен мед. Това аргументира проучванията от настоящия 

дисертационен труд за изследване на промените в инвертазната активност в произведения 

при изискванията за сертифицирано биопроизводство полифлорен и акациев пчелен мед 

от района на гр. Калофер, като пробите бяха съхранявани при регламентирани от 

националното законодателство условия за 1 г. при температура до 25С (Наредба № 9 на 

МЗГ, 2005).  

Пробите биологично произведен пчелен мед се подготвяха за анализ и се 

изследваха по част от качествените показатели (водно съдържание, HMF, инвертазна 

активност, поленов анализ, съдържание на пролин, електропроводимост), в катедра 

“Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно законодателство 

и мениджмънт” на ВМФ на Тракийския университет. Въглехидратният спектър, след 

регламентирано съхранение до 25С за 1 г., на биологично произведения акациев и 
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полифлорен пчелен мед бе определян в Laboratory of Apiculture-Sericulture, School of 

Agriculture, Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki (Greece). 

           3.3. Изследвания на качествените показатели на рапичния пчелен мед, 

получаван в района на гр. Стара Загора. 

Изследваният рапичен мед бе получен в пчелини от района на гр. Стара Загора (с. 

Винарово – 210 бр. кошени, с. Ловец – 100 бр. кошери, с. Козаревец – 100 бр. кошери и с. 

Кравино – 110 бр. кошери), по време на летния медосбор на 2010 г., веднага след 

приключване на цъфтежа на рапицата. Извличането чрез центрофугиране на меда бе 

извършвано през м. юни същата година. По време на медосборния период пчелите не бяха 

подхранвани с въглехидратни сиропи и не бяха третирани с антимикробни средства. До 

момента на изследването пробите бяха съхранявани при складови условия (18 С).  

Водното съдържане, pH, свободната киселинност, електропроводимостта, 

диастазната и инвертазната активности, специфичната оптична активност и съдържанието 

на хидроксиметилфурфурол (HMF), бяха определяни по хармонизираните методи на 

Европейската комисия по меда (Bogdanov et al., 1997). Ботаническия произход на пробите 

бе определян посредством техните мелисопалинологични, органолептични, физични и 

химични характеристики (Louveaux et al., 1978; Oddo et al., 1995; 2004; Bogdanov et al., 

1997; Piana et al., 2004). 

Всички резултати по отношение на физичните и химичните параметри на рапичния 

мед бяха обработвани статистически посредством Student's t-test и бяха представени като 

средно (X) и стандартни отклонения (SD). 

Анализите на пробите по органолептични и качествени показатели бяха извършени в 

периода 07.10. – 30.11.2010 г. в лабораторията на катедра “Хигиена, технология и контрол 

на хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ, 

Тракийски университет. 

3.4. Определяне на характерни стойности на инвертазната и антиоксидантната 

активности и на електропроводимостта при манов, монофлорни и полифлорни 

видове пчелен мед : 

3.4.1. Определяне на инвертазната активност и електропроводимостта на 

някои видове пчелен мед, произведени в различни райони на страната.  

Във връзка с установяване възможността за определяне на характерни стойности на 

специфична ензимна активност при различни термостатни температури на обработка на 

меда, бе определяна инвертазната активност при 50 бр. проби монофлорни, полифлорни и 

манови медове, произведени в различни райони на южна (гр. Маджарово) и северна 

България (област Монтана). Пчелните семейства, от които бяха вземани пробите не бяха 

третирани с антимикробни средства и не бяха подхранвани със захарен сироп по време на 

активния медосборен период.  

Анализирани бяха промените в инвертазната активност на меда при различни начини 

на температурна обработка при необработван (съхраняван при 18С), както и при 

обработван при термостатни условия (при 37С и 42С за 24 часа) пчелен мед, получен 

през 2006 г. 

Основен мотив за продължаване на изследванията на електропроводимостта и след 

защитата на първата дисертация на автора през 2005 г. (Динков, 2005), бе фактът че те 

бяха въз основа на резултати от проби (n=58), получени и изследвани в периода 2000 – 

2004 г., от районите на Бургас, Добрич, Разград, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Пазарджик, 

Ловеч и Плевен. Същите бяха получавани от фирмите за преработка на пчелен мед в 

района на гр. Стара Загора („Палхутев мед” и „Пчела-94”). Необходимостта от 

публикуване на получените резултати и в научна публикация, както и липсата на 

изследвани проби от предходния период от други райони от южна България освен от 

района на гр. Стара Загора, наложи изследването на електропровидимостта на 

допълнителен брой проби манов мед (n=26), произхождащи от районна на гр. Маджарово, 

предоставени от честни пчелари, които бяха сравнени с данните от предходния период. 
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Тези резултати, получени след защита на първата дисертация на автора (Динков, 2005),   

бяха представени на научна конференция на ЛТУ през 2007 г. (№18. Динков, 2007).  

Вземането на проби от предприятията за преработка, бе извършвано съгласно 

действащото към момента на тяхното изследване законодателство в нашата страна (БДС 

3050, 1980.; Наредба № 48, 2003). Електропроводимостта бе определяна по утвърдения в 

ЕС метод (Bogdanov et al., 1997), а ботаническия произход на пробите – по методите, 

описани в т.4.3. 

3.4.2. Обследване на антиоксидантната активност при нектарен и манов мед, 

получен в различни райони на страната през периода от 2005 до 2006 г., с 

оглед определяне на характерни стойности за показателя.  

Антиоксидантна активност (%), при акациев (Robinia pseudoacacia L.), полифлорен и 

манов пчелен мед (n = 10), бе определена по метода, описан от Al-Mamary et al. (2002). 

Накратко, пробите мед бяха разреждани с дестилирана вода (1:10) и в различни епруветки 

с предварително прибавени 0.4 ml от супернатантата на чернодробен хомогенат от 

свински черен дроб и 4 ml окислителен р-р (50 mol/l FeSO4; 1 mmol/l KH2PO4; 0.2 mmol/l 

аскорбинова киселина в 0.15 M Tris-HCL буфер с рН 7.4), се прибавяха по 50, 100 и 200 l 

от разредения разтвор на мед. След това така приготвените епруветки се поставяха за 

инкубация при 37С за 20 min като се разклащаха на всеки 5 min. Реакцията се спираше 

чрез прибавяне на 1 ml 10% р-р на Трихлороцетна киселина (ТСА). Епруветките се 

разклащаха отново и се прибавяше 1.5 ml Тиобарбитурова киселина (ТВА), (1% в 0.05 N 

NaOH). Това бе последвано от загрявене на епруветките при 80С за 30 min на водна баня, 

центрофугиране при 5000 об./мин. и измерване на екстинкцията на супернатантата при 

532 nm. Въз основа на получените резултати чрез предлаганата от авторите на методиката 

формула беше изчислявана антиоксидантната активност на меда в % (Al-Mamary et al. 

2002). 

3.5. Разработване и апробиране на трансформирана техника за пробоподготовка, 

изброяване и изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед 

В нашата страна поленовият анализ от дълги години е само качествен и е описан в 

действащите нормативни документи (БДС 2673-89, 1989; БДС 3050-80, 1980). До момента 

в страната няма практика за количествено определяне на поленовите зърна в 10 g мед.  

Разработката и апробирането на трансформираната техника за пробоподготовка, 

изброяване и изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед бе извършена от автора 

на дисертационния труд в катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните 

продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт” на ВМФ на Тракийския 

университет през периода 2008-2010 г., като при проучванията на литературата по това 

време не бяха установени подробно разгледаните в раздел ОБСЪЖДАНЕ на 

дисертационния труд индийски и китайски автори (Suryanarayana, 1981 - цит. по Song еt 

al., 2012), испански автори (Mendez Perez et al., 1994 - цит. по Irene and Ferreras, 2006), 

новозеландски (Moar, 1985) и австралийски автори (Sniderman et al., 2018), използващи 

хемоцитометри при поленов анализ на пчелен мед. Предлаганата трансформирана техника 

съществено се различава от оригиналната (Louveaux et al., 1978) и осъвременените 

методики (von der Ohe et al., 2004), за количествен мелисопалинологичен анализ на пчелен 

мед. 

Трансформирана техника за пробоподготовка, изброяване и изчисляване на 

поленовите зърна в 10 g пчелен мед 

1. В мерителен цилиндър се претеглят 10 g мед.  

2. Долива се дестилирана вода до обем на разтвора 20 cm
3
.  

3. Разтворът на мед се разделя на две равни части в две градуирани мерителни 

центрофужни епруветки като във всяка се поставят по 10 cm
3
. 

4. Двете епруветки се центруфугират 10 мин. при 2000 об./мин. 

5. С автоматична пипета се отстраняват по 9 cm
3
 от повърхността на разтвора от 

всяка епруветка. 
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6. Към останалите по 1 cm
3
 в двете епруветки се добавят по 5 cm

3
 дестилирана вода, 

така че общият обем на разтворите във всяка от двете епруветки да достигне 6 cm
3
.  

7. Двете епруветки се центруфугират 5 мин. при 2000 об./мин. 

8. С автоматична пипета се отстраняват по 5 cm
3
 от повърхността на разтвора от 

всяка епруветка. 

9. От останалите по 1 cm
3
 разтвор на мед в двете епруветки, след предварително 

добро механично разбъркване на разтвора със стъклена пръчица, с автоматична пипета се 

вземат по 9 mm
3
 (μl) от дъното на всяка от епруветките. Отпипетира се такова количество 

поради опитно установения факт, че разтвор от 9 mm
3 

 (μl), цялостно изпълва и не изтича 

встрани при покриване с покривно стъкло на полуостровните сегменти, на всеки от които 

е разположена по една мрежа от камерата на Bürker.  

10. При насочено осветление се установява разположението на двете мрежи от 

камерата и точно по средата на всяка от тях се поставят взетите 9 mm
3 

 (μl)  разтвор. При 

това се получава капчица в пределите на всяка от двете мрежи.  

11. Перпендикулярно на дължината на широката част на камерата, внимателно и 

плавно, за да не се получават въздушни мехурчета, се поставя тънко покривно стъкло 

(COVER GLASS, MADE IN CHINA, 24 x 32 mm, THICKNESS 0.13 – 0.17 mm), така че да 

покрие изцяло пределите на двете мрежи в съответните полуостровни сегменти и да 

прилепне плътно до страничните части на камерата (фигура 1). 

В момента на контакта на покривното стъкло с разтвора на мед трябва да се 

констатира цялостно разстилане на разтвора до краищата на съответните полуостровни 

сегменти на камерата. 

Фиг. 1. Камера на Bürker 

 
12. С микроскоп  при окуляр 10хН и обектив 10/0.24 се намират последователно 

всяка от двете мрежи на камерата и се изброяват всички поленови зърна в пределите на 

двете мрежи. В този брой се включват и тези поленови зърна, които пресичат или допират 

крайните външни линии, както и ъглите на двете мрежи. 

13. Изброяват се поленовите зърна в двете мрежи на камерата и се намира техният 

средноаритметичен брой (А), (фигура 2). 

Броят на поленовите зърна в 10 g мед се определя по следната формула: 

          А  х 1000 

X = ---------------- х 2 , 

               0.9 

където, 

Х – брой поленови зърна в 10 g мед; 

А – средноаритметичен брой на поленовите зърна, изброени в двете мрежи на камерата; 

1000 – коефициент за преизчисление на обема на изследвания разтвор в крайния утаен 

разтвор на мед, съдържащ поленовите зърна.  Или това е обема на останалия разтвор във 

всяка от епруветките (1 cm
3
 = 1000 µL), от които се вземат 9 mm

3
 (μl) за поставяне върху 

всяка от двете мрежи, разположени на полуостровните сегменти на камерата на Bürker.  

 0.9 – обем в mm
3
 (µL), на разтвора на мед, запълващ пространството ограничено от всяка 

от двете мрежи на камерата на Bürker, където се извършва изброяване на поленовите 
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зърна. Камерата на Burker има 9 големи квадрата, като всеки от тях е с площ 1 mm
2
 и 

дебелина 0.1 mm, т.е. общия обем на разтвора на мед в пределите на всяка от двете мрежи 

на камерата е 0.9 mm
3
 (Gunetti et al., 2012). 

 2 – коефициент за преизчисление в целия обем на медовия разтвор, понеже във всяка от 

двете центрофужни епруветки по време на методиката на пробоподготовка са 

концентрирани поленовите зърна от ½ от обема на разтворения мед.  

Предлага се при изчисление на поленовите зърна резултатът да се закръгля до цяло 

число. Напр. числото 29 629.62 се закръгля на 29 630 бр. поленови зърна в 10 g мед. 

Възможно е изразяването на резултата и чрез умножение х 10 на съответната степен.Така 

в използвания пример, резултатът може да се изрази като 29.63 х 10
3
 поленови зърна / 10 g 

мед. 

При определяне на повторяемостта на метода за отчитане на релативното стандартно 

отклонение (коефициент на вариация), RSD% (CV%), е ползвана следната формула 

(Westgard et al., 1998): RSD% (CV%) = SD / X × 100,  

където,  

SD – стандартно отклонение;  

Х – А1-10 (брой на поленовите зърна в двете мрежи на камерата при 10-те изпитвания) или 

Х1-10 (изчислен среден брой на поленовите зърна в 10 g мед за всяко от определянията). 

Фиг. 2. Мрежа за изброяване на кръвни клетки (камера на Bürker) 

 
 

3.6.Установяване на критерии за преработка и съхранение на биологично 

произведен пчелен мед. 

Качественият биологично произведен пчелен мед трябва да е чист откъм 

замърсявания и да притежава  специфични за вида и близки до натуралните качествени 

показатели. В достъпните литературни източници, описващи изискванията за биологично 

производство на пчелен мед,  липсват някои конкретни изисквания относно преработката, 

съхранението и реализацията на този продукт. Въз основа на литературни данни и 

собствен професионален опит на авторите (№5. Parvanov and Dinkov, 2012), бяха описани 

факторите, влияещи върху качеството на биологично произведения пчелен мед и бяха 

изготвени предложения за конкретизиране на някои от изискванията към условията за 

преработка и съхранение на този уникален хранителен продукт, с оглед запазване на 

неговите натурални физикохимични, органолептични и антибактериални качествени 

характеристики. Същите са представени в раздел обсъждане. 

3.7. Конкретизиране на изискванията за преработка, съхранение и реализация 

на пчелен прашец, произведен при изискванията за конвенционално и 

сертифицирано биологично производство. 

Въз основа на достъпните литературни източници бяха описани факторите, влияещи 

върху качеството на биологично произведения пчелен прашец и бяха направени 

предложения за конкретизиране на изискванията за Добри Производствени Практики 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunetti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22650233
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(ДПП) към условията за преработка и съхранение, с оглед запазване на неговите 

натурални качествени характеристики и гарантиране на продуктовата безопасност. 

Наличната информация относно етикетирането на цветния пчелен прашец 

понастоящем не кореспондира с актуалните изисквания за етикетиране на храните 

(Regulation (EU) No 1169, 2011). Горепосоченото провокира извършването на 

допълнителни проучвания, с оглед подпомагане на бъдещото прецизиране на 

изискванията при етикетиране и представяне на произведения, съгласно критериите за 

сертифицирано биологично, както и при конвенционално произвeдения цветен пчелен 

прашец. Извършен бе и преглед на основните микробиологични опасности при този 

пчелен продукт, което обоснова необходимостта от задълбочаване на изследванията и в 

това научно направление, разгледани подробно в т.4.10. 

3.8. Определяне на водното съдържание и общия минерален състав на цветен 

пчелен прашец от 8 района на България. 

През м. юни 2014 г. бяха получени и изследвани за определяне на водното 

съдържание и общия минерален състав общо 32 броя проби неизсушен и изсушен пчелен 

прашец от различни райони на страната: Странджа (n=8), Сливен (n=2), Ст. Загора (n= 2), 

Шумен (n=12), Ловеч (n=1), Враца (n=2), Вилико Търново (n=3) и Карлово (n=2). Пробите 

бяха изследвани по методики, описани в националното законодателство (Централен 

кооперативен съюз, 1991). Накратко, определянето на водното съдържание се извършваше 

по тегловноаналитичен метод на изсушаване до постоянно тегло на проба от 2g. Общият 

минерален състав бе определян също на 2g проба пчелен прашец чрез изгаряне в муфелна 

пещ при 650С (Централен кооперативен съюз, 1991). Статистическият анализ на данните 

бе извършен посредством t-тест (Statmost
TM 

for Windows), (№ 9. Dinkov et al., 2014).  

3.9. Определяне съдържанието на Pb и Cd в пчелен прашец от 8 района на 

България. 

На пробите по т. 4.8. бе определено и съдържанието на Pb и Cd. Анализите бяха 

извършени, съгласно изискванията на националното законодателство (Централен 

кооперативен съюз, 1991). Преди определянето на Pb и Cd всички проби бяха загрявани 

при 550С, разредени с 6n HCl и повторно загрявани, разредени и филтрирани. След това, 

полученият разтвор бе тестван за съдържание на Pb и Cd чрез Атомно абсорбционен 

спектрофотометър (Model 380, PERKIN ELMER) в лабораторията на АФ при Тракийски 

университет, гр. Ст. Загора, България. Статистическата обработка на резултатите бе 

извършена посредством Student’s t-test (Statmost
TM 

for Windows), (№8. Dinkov and Stratev, 

2016). 

3.10. Микробиологични проучвания на неизсушен и изсушен цветен пчелен 

прашец от 8 района на България. 

На пробите по т. 4.8. бяха извършени микробиологични изследвания. Незабавно 

след получаването им те бяха вакуумирани, посредством вакуумираща машина miniVac 

(Vac-Star AG, Switzerland). Пробите изсушен пчелен прашец (n=19), бяха съхранявани при 

хладилни условия (0-4ºС) (Наредба №9, 2005), а тези от неизсушения продукт (n=13) - в 

замразено състояние при (-)18°С (Dominguez-Valhondo et al., 2011), за период от една и две 

години. Непосредствено преди вакуумирането на пробите бе определяна тяхната водна 

активност (Аw). За измерване на водната активност (Аw) на цветния пчелен прашец бе 

използван автоматичен анализатор HygroLab (Rotronic AG, Швейцария). Всички проби 

бяха поставени в камерата на апарата до плътното й запълване. Върху така запълнената 

камера бе поставена мерителната сонда. Всяко измерване бе с продължителност до 

установяване на липса на промени в стойностите на показателя.  Резултатът бе отчитан 

директно от дисплея на апарата при проведени двукратни измервания на пробите. 

3.10.1. Подготовка на пробите пчелен прашец за микробиологични анализи 

25 g пчелен прашец се разреждаха с 225 ml буферна пептонова вода (ISO 6579, 2002), 

след което се хомогенизираха за 10 min при 200 rpm в стомашер. Оставяха се за 30 min на 

стайна температура. Подготвяха се основно и степенни разреждания на цветния пчелен 
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прашец (1:10) в стерилен физиологичен разтвор (до 10
-4

 при изсушения и до 10
-5

 при 

неизсушения пчелен прашец). 
3.10.2. Определяне на общ брой микроорганизми и изолиране на 

микроорганизми от сем. Bacillaceae  

100 µL от основното и степенните разреждания се поставяха със стерилен накрайник 

и автоматична пипета, след което се разстилаха на повърхността на петри с Plate count 

агар (Merck, Darmshtadt, Germany). Петрите се инкубираха при 30°C и след 72 часа се 

изброяваше общия брой на микроорганизмите. След това, за последваща идентификация 

чрез система BioLog (Biolog, Hayward, USA), се селектираха сходни по морфология, 

микроскопски и биохимични характеристики изолати от сем. Bacillaceaе.  
3.10.3. Определяне броя на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae  

100 µl от основното и степенните разреждания се поставяха със стерилен накрайник 

и автоматична пипета, след което се разстилаха на повърхността на петри с VRBD Agar, 

(Merck, Darmshtadt, Germany). Петрите се инкубираха при 37°C и след 24 часа се 

изброяваха типичните за колиформи колонии (тъмно-червени с диаметър 0.5 mm и 

повече).  

3.10.4. Изолиране на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae  

Извършваха се посявки на по 0.1 ml от основното и степенните разреждания върху 

повърхността на MacConkey агар и XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) агар (Merck, 

Darmstadt, Germany), последвано от инкубация при 37°C за 24 h. Остатъкът от основното 

разреждане (1:10) на пчелния прашец се оставяше за обогатяване при 37°C за 18 h, както и 

за вторично обогатяване чрез прехвърляне на 1 ml от основното разреждане в два 

обогатителни бульона: селенитов бульон (37°C) и среда на Rappaport-Vassiliadis (41°C), 

(Merck, Darmshtadt, Germany). На 42-ия час от обогатителните бульони се извършваха 

посявки върху MacConkey агар и XLD агар (Merck, Darmstadt, Germany), последвано от 

нова инкубация при 37°C за 24 h.  

При констатиране на лактозонегативни или лактозопозитивни колонии на изолати 

на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae на 24-ия при първичната посявка или на 66-

ия час при препосявката от обогатителните бульони върху MacConkey агара и XLD агара 

се извършваше последващ анализ чрез подготовка и оцветяване на микроскопски 

препарати по метода на Gram. Впоследствие се провеждаха допълнителни биохимични 

тестове, с оглед принципно първично лабораторно диференциряне на микроорганизми от 

сем. Enterobacteriaceae (род Salmonella, E.coli, Proteus vulgaris и Proteus mirabilis). За 

целта бяха използвани среда на KLIGLER, среда за доказване на подвижност, индол и H2S 

(Merck, Darmshtadt, Germany), както и салмонелни серуми (Sifin Service GmbH, Berliner 

Allee 317-321, Berlin, Germany, http://sifin.de/). 

Микроорганизмите от сем. Pseudomonadaceae бяха изолирани от специфични 

матово жълти колонии, констатирани при определяне на общия брой микроорганизми от 

сем. Enterobacteriaceae на VRBD агар (Merck, Darmshtadt, Germany). 

3.10.5. Изолиране на микроорганизми от сем. Staphylococcaceae  

100 µL от основното и степенните разреждания се разстилаха на повърхността на 

петри с Baird Parkar agar (Merck, Darmshtadt, Germany) с добавка на 0.0025% калиев 

телурид (Sawhney, 1986). Петрите се инкубираха при 37°C и след 24-48 часа се 

установяваха типичните за стафилококи колонии.   

С оглед евентуалното установяване на S. aureus бе извършено допълнитено 

обогатяване на 1 ml от основното разреждане в TSB с добавен 7.5% натриев хлорид 

Обосновахме използването на тази среда с констатираната при друго проучване 

устойчивост на S.aureus в 7.5% NaCl добавен към хранителна среда (Koch, 1942). Такива 

концентрации на NaCl подтискат другите микроорганизми, като това подпомага 

изолирането на стафилококите и в частност на S.aureus. За предварително обогатяване за 

доказване на  стафилококи бе използван и специфичен бульон на Джолити-Кантони (GC), 

(Merck, Darmshtadt, Germany),  с единична и двойна концентрация.  

http://sifin.de/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawhney%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3771413
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След препосявка от инкубираните при 37ºС за 24 часа обогатителни  бульони върху 

Baird Parkar agar (Merck, Darmshtadt, Germany) с добавка на 0.0025% калиев телурид 

прорасналите специфични за стафилококи колонии се изследваха по морфология на 

колониите,  както и микроскопски чрез оцветяване по Gram.  

Типичните стафилококови колонии се прехвърляха чрез посявка на сектори за 

растеж на единични колонии на Baird Parkar agar (Merck, Darmshtadt, Germany) и след 

инкубация за 24-48 часа при 37°C на получените чисти култури се извършваха 

последващи допълнителни изследвания,  гарантиращи прецизност при последващата 

идентификация на стафилококите. Проведени бяха оцветяване по Gram, определяне на 

каталазната и оксидазната активности, наличието на пигментация върху обикновен агар, 

хемолитичната активност на кръвен агар, както и тяхната плазмокоагулазна активност при 

провеждане на тест със заешка плазма. При това не бяха установени хемолитични и 

коагулазопозитивни изолати.  

За първично диференциране бяха селектирани по 9 бр. изолати, съмнителни по 

първични морфологични и биохимични характеристики за микроорганизми от сем. 

Enterobacteriaceae, Pseudomonaceae, Staphylococcaceae и Bacillaceae. Същите бяха 

запазени и съхранени до последващите анализи за прецизно видово определяне чрез 

система BioLog (Biolog, Hayward, USA) при (-) 18ºС в епруветки тип епендорф с TSB 

(Ttyprone Soy Broth), (Merck, Darmshtadt, Germany) и добавен 20% глицерол.  

3.10.6. Идентификация на изолатите чрез система BioLog (Biolog, Hayward, 

USA). 

Преди видовото им диференциране първично определените изолати от 

горепосочените микроорганизми се култивираха върху кръвен агар, с оглед растеж на 

единични колонии от чисти култури, последвано от инкубация за 24 часа при 37°С. 

Впоследствие на така подготвените чисти култури се извършваха анализи чрез 

комбинираната с компютърен софтуер идентификационна система BioLog Gen III 

microplates (BioLog, Hayward, USA). Накратко изследването включваше вземане на 

отделни колонии с помощта на специален тампон със заострен връх, които се поставяха и 

хомогенизираха в епруветки със специална среда IF-A за суспендиране на 

микроорганизми за плаки GEN III. Във всяка от ямките на плаките GEN III към системата 

бяха поставяни по 100 l от суспензията на микроорганизма. Впоследствие плаките се 

инкубираха при 33 °С за 24 часа. Отчитането на резултатите се извършваше визуално по 

промяната на цвета в ямките, сравнено с положителната (10 ямка) и отрицателните (1-ва 

ямка) контроли. Данните бяха интерпретирани с помощта на софтуера OmniLog на 

системата BioLog Gen III microplates (Biolog, Hayward, USA). При отчитане на резултатите 

цветът на разтвора от ямката А1 представлява негативна контрола, а този от А10-

позитивна контрола. При идентичен цвят на съответната ямка с позитивната контрола се 

записва, както следва : + (при принтиране 250), при среден по интензивност цвят: ± (при 

принтиране 75), а при идентичен с негативната контрола цвят: - (при принтиране 0).  

3.10.7. Определяне на антибиотичната чувствителност на P. agglomerans и 

P.agglomerans bgp 6, изолирани от цветен пчелен прашец 

При провеждане на анализите във всички проби неизсушен и изсушен цветен пчелен 

прашец бe установена контаминираност с Pantoea spp. Това аргументира разработването 

на принципна схема за първично диференциране на Pantoea spp. от някои други, често 

изолирани от храните видове микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae (род Salmonella, 

E.coli, Proteus vulgaris и Proteus mirabilis), (№ 16. Dinkov, 2016).  

Литературните данни за установена резистентност на щамове P. agglomerans, 

изолирани от други растителни източници (Mydrik, 2011), провокираха експериментите за 

установяване на антибиотичната чувствителност при изолирани от пчелен прашец P. 

agglomerans. За целта бяха използвани 5 броя щамове P. agglomerans и P.agglomerans bgp 

6, както следва: 2 бр. P.agglomerans bgp 6, изолирани от изсушен пчелен прашец от район 

Шумен и неизсушен пчелен прашец от Странджа; 3 бр. P.agglomerans, изолирани от 



 

 

 15 

 

неизсушен и изсушен пчелен прашец от район Сливен и изсушен пчелен прашец от район. 

Карлово. Същите бяха тествани спрямо представители на основните групи антибиотици, 

прилагани за терапия на бактериални заболявания в хуманната медицина: ß-лактамни 

антибиотици (amoxicillin + clavul. acid: 20/10 μg), аминогликозиди (gentamycin), 

амфениколи (chloramphenicol), тетрациклини (doxicyclin), хинолони (enrofloxacin) и 

цефалоспорини (cephalotin). Използваха се стандартни антимикробни дискове в срок на 

годност, съхранявани в хладилник (2-8°С), а за β-лактамните антибиотици - във фризер. 

Антибиотичната чувствителност на щамовете бе тествана в секция „Епидемиология 

и инфекциозни болести” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и 

паразитни болести” на ВМФ при Тракийски университет  по дифузионния метод на Bauer-

Kirby (Bauer  et al., 1966).  

Изследванията на пробите цветен пчелен прашец по микробиологични показатели се 

извършиха през периода 06-09.2015 г., след период на едногодишно съхранение на 

пробите във вакуумирано състояние. Бяха проведени и изследвания на проби от район 

Шумен, взети през м. юни 2016 г., както и допълнителни анализи, извършени след 

периоди на едно- и двугодишно съхранение на пробите от 2014 г. Изследванията на 

пробите от район Шумен, получени през 2016 г. се проведоха в периода юни-юли 2016 г. 

3.10.8. Определяне на броя и основните видове дрожди, установени в цветен 

пчелен прашец 

100 µl от съответното разреждане се посяваха на повърхността на селективен агар за 

плесени и дрожди (Sabouraud 4% dextrose agar (MERCK) с добавка на Chloramphenicol в 

количество 0.05/1 lt. Петрите се инкубираха при 28°C и се отчитаха след 96 часа. След 

определяне на общия брой на дрождите се извърши препосявка от различните изолати на 

сектори но Sabouraud 4% dextrose agar (MERCK) с добавка на Chloramphenicol за 

постигане на растеж на единични колонии,  с оглед допълнителното им диференциране.  

Изолираните дрожди от пробите бяха идентифицирани до семейство въз основа на 

външен вид и морфология на колониите, както и микроскопска картина (Atlas of Food 

Microbiology LAB, University of Baghdad – College of Science – Department of Biology, Forth 

Classes, 2012-2013).  

Изследванията на пробите в Тракийския университет за определяне на водно 

съдържание, водна активност (Aw), общ  минерален състав, количества на Pb и Cd, както 

и микробиологичните анализи на пчелния прашец бяха проведени в изпълнение на 

задачите по научен проект 07/2014 на ВМФ. Анализите бяха проведени в лабораторията 

на катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти, ветеринарно 

законодателство и мениджмънт” в периодите, както следва: май-декември 2014 г., май-

декември 2015 г. и май-септември 2016 г.   

Подготовката на хранителните среди, първичното диференциране и запазване на 

изолатите от род Pantoea, както и определянето на тяхната антибиотична чувствителност 

бяха извършени  непосредствено след анализите на всяка от пробите.  

Видовото диференциране на изолатите, посредством системата BioLog (Biolog, 

Hayward, USA), беше проведено в периода октомври-декември 2015 г. и юни-юли 2016 г. в 

к-ра “Акушерство, репродукция и андрология” на ВМФ при Тракийски университет.  

Определянето на Pb и Cd в пчелния прашец бе извършено в периода май-септември 

2014 г. в лабораторията на АФ при Тракийски университет.  
 

ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИФИКАТА ПРИ КОНТАМИНАЦИЯ НА ТЕСТОВИТЕ 

СУБСТАНЦИИ С ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕАЛНАТА 

БАКТЕРИЦИДНА КОНЦЕНТРАЦИЯ (РБК)  

E.COLI, AEROMONAS HYDROPHILA, MRSA S.AUREUS И C. ALBICANS 

При всички от експериментите за определяне на реалните бактерицидни 

концентрации на пчелните продукти началните бактериални суспензии бяха с гъстота, 

съответстваща на 0.5 МакФарланд (McFarland) стандарт. Стандартите на МакФарланд 

представляват суспензии от бариев сулфат, получен при смесването на бариев хлорид и 

сярна киселина, които се използват за сравнително визуално отчитане на мътнина. Те са 
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номерирани от 0.5 до 10, като по-голям номер съответствува на по-мътна суспензия.  

Установено е, че тези стандарти отговарят на мътнината на суспензии от микроорганизми, 

съдържащи приблизителен, но различен при различните микроорганизми брой. За 

изготвяне на използвания при нашите проучвания стандарт  0.5 по McFarland, 

съответстващ на около 1.5.10
8
 CFU/ml, се използваше смес от 0.048 mol ( =1.175% 1 % 

w/v) ВаСI2. .2Н20 и 0.36 mol (=1% v/v) H2SO4 в съотношениe 0.05 ml BaCI2. .2Н20 към 9.95 

ml H2SO4. Епруветките със стандарта и суспензиите на микроорганизмите бяха еднакви по 

размери, форма и прозрачност. Сравняването им ставаше визуално, при добро осветление, 

като стандартната епруветка и тази с измерваната суспензия се държаха една до друга и 

през тях се наблюдаваше напечатан текст. При това се установяваше, че мътнината на 

суспензията на микроорганизма е еднаква с тази на сравняваната първа епруветка от 

стандарта на МакФарлан (0.5 по McFarland). Поради факта, че цветът влияе на оценката на 

мътността при проучванията стандартните и изпитваните суспензии показваха една и 

съща оцветеност (Тягуненко и сътр., 1991а). 

Броят на жизнеспособните микроорганизми бе отчитан чрез степенни разреждания и 

изброяване, след култивиране за 24 h. При първоначалните сравнения на предлаганата 

принципна методология за микробиологично отчитане на реалната бактерицидна 

концентрация от изследваните пчелни продукти със спектрофотометричния метод за 

определяне на инхибиращи концентрации на Paton et al.(2006), за контаминация на 

тестовите субстанции бе използвана суспензия от референтен щам на Escherichia coli 

ATCC 25922 (№ 9.Dinkov and Stoyanchev, 2014). С оглед съпоставимост на броя на 

микроорганизмите, използвани по предлагания от нас микробиологичен и 

спектрофотометричния метод чрез паралeлни степенни разреждания на началната 

бактериална суспензия и изброяване, след 24 h бе установено, че броят на E.coli в момента 

на контаминацията на тестовите субстанции - пчелно млечице, пчелно млечице и рапичен 

пчелен мед (1:100 w/w) и манов мед, възлиза на 1.1x10
3
 CFU/ml.  

Въз основа на проведените първоначални проучвания с E.coli (ATCC 25922), (№ 

9.Dinkov and Stoyanchev, 2014), при паралелни спектрофотометрични и микробиологични 

изследвания на пчелно млечице, смес на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) и 

манов мед спрямо E.coli (ATCC 25922), (№ 9.Dinkov and Stoyanchev, 2014), бяха 

установени несъответствия на измерената оптична плътност (OD) и реално отчетения 

брой жизнеспособни микроорганизми при посевките от бульонните култури. Тези наши 

резултати (№ 9.Dinkov and Stoyanchev, 2014), потвърждаваха и установените факти от 

утвърдени учени, че фотометрично отчетената оптична плътност, представлява „сумарна 

величина от оцветеността и мътнината” и, че „фотометрирането изисква бистри разтвори” 

(Тягуненко и сътр., 1991а). 

Горепосоченото аргументира нецелесъобразността от извършването на паралелни  

микробиологичните анализи и спектрофотометрични измервания спрямо другите 

микроорганизми, обект на нашите проучвания. 

При различните останали микроорганизми, използвани в проучванията - Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965), MRSA S.aureus и C.albicans (ATCC 10231), също бяха 

извършвани степенни разреждания на началната бактериална суспензия от 0.5 McFarland 

стандарт като средният брой на микроорганизмите в момента на контаминацията беше, 

както следва: log 2.35 (експерименти с прополис) и log 1.61 CFU/ml (експерименти с 

рапичен мед, пчелно млецице и смес на пчелно млечице и рапичен мед) (Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965), log  3.34 (MRSA S.aureus) и log 3.528 CFU/ml C.albicans (ATCC 

10231). 

Бактериалните суспензии от различните микроорганизми бяха инокулирани в 

предварително подготвени епруветки с различни процентни разтвори от съответните 

тестови субстанции (етанолов и воден екстракт на прополис, рапичен и манов пчелен мед, 

пчелно млечице, смес на пчелно млечице и рапичен пчелен мед 1:100 w/w). 

Съотношенията на разтворите на тестовите субстанции и контаминиращите ги суспензии 
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от различните микроорганизми съответстваха на тези, използвани при 

спектрофотометричната методика за определяне на MIC в пчелен мед (Patton et al., 2006). 

Паралелно при експериментите бяха подготвяни и отрицателни контроли (без 

контаминация), както и такива с контаминация (с тях се сравняваше броят на 

микроорганизмите, след инкубация, с оглед отчитане на реалната бактерицидна 

концентрация на съответните субстанции). В експериментите бяха използвани различни 

бульони за подготовка и разреждане на бактериалните суспензии, както на 

микроорганизмите, така и на тестовите субстанции: Триптиказо-соев бульон (TSB) -  

E.coli, Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), MRSA S.aureus и Sabouraud 2% Dextrose Broth 

(Merck, Darmstadt, Germany) - C.albicans (ATCC 10231). 

Всички хранителни среди бяха закупувани от фирма Merck (Darmstadt, Germany). 

Посевките и отчитането на броя на микроорганизмите бяха извършвани върху следните 

селективни хранителни среди: ChromoCult ® TBX Agar – E.coli; GSP и MacConkey agar  

агар - Aeromonas hydrophila (ATCC 7965); Baird-Parkar agar с добавен 0.0025% w/v калиев 

телурид  - MRSA S.aureus и Sabouraud agar (Merck, Darmstadt, Germany)  - C.albicans 

(ATCC 10231).  

Всички експерименти бяха извършвани двукратно и резултатите бяха представяни 

като средни стойности. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ  

С РАЗЛИЧНИ МИКРООРГАНИЗМИ 
Микроорганизми Методика  

и използвани пчелни продукти 

Времетраене на 

експериментите 

Staphylococcus spp. (изолат 

от раневи секрет на куче)  

агар-дифузионен метод с манов мед м. IX  - XI. 2007 г. 

MRSA S.aureus  

 

определяне на РБК с рапичен мед и пчелно 

млечице 

м. IV – VI. 2015 г. 

Е. coli (ATCC 25922)  

 

определяне на антимикробна активност 

посредством спектрофотометричен метод и РБК 

с рапичен, манов мед и пчелно млечице 

м. IV – VII. 2012 г. 

E.coli  (предизвикал 

септицемия при патици) 

определяне на РБК  с рапичен мед и пчелно 

млечице 

м. IV – V. 2014 г. 

 

Aeromonas hydrophila 

(ATCC 7965)  

определяне на РБК с воден и етанолов екстракт 

от прополис 

м. I – III. 2012 г. 

Aeromonas hydrophila 

(ATCC 7965) 

определяне на РБК с рапичен мед и пчелно 

млечице 

м. IX – X. 2014 г. 

 

Candida albicans (ATCC 

10231)  

определяне на РБК с пчелно млечице м. XI - XII. 2014 г. 

 

3.11. In vitro определяне въздействието на пчелно млечице, рапичен и манов пчелен 

мед върху E.coli : 

3.11.1. Установяване посредством микробиологичен метод на реалната 

бактерицидна концентрация на пчелно млечице, смес от пчелно млечице и 

рапичен мед, самостоятелно използван рапичен пчелен мед и манов мед спрямо 

E. coli (ATCC 25922). 

3.11.1.1. Тестови субстанции 

Използваното в тези експерименти пчелно млечице (RJ) бе получено от “Пчеларски 

център-Южен”, гр. Стара Загора, а рапичния пчелен мед (RH) - през м. май-юни 2010 г. от 

пчелин, разположен в околностите на с. Козаревец, общ. Стара Загора. За провеждане на 

експериментите бе подготвена смес от пчелно млечице и рапичен мед (HJ) в съотношение 

1:100 w/w (1.0 пчелно млечице: 100.0 рапичен мед). Мановият мед (HH) бе получен в 

периода юли-август 2008 г. в пчелин, разположен в околностите на гр. Маджарово. Преди 

анализите всички проби пчелен мед бяха съхранявани на тъмно при складови условия (до 
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18°C). Пробите пчелен мед и пчелно млечице произхождаха от пчелни семейства, които 

не бяха третирани с антибиотици и не бяха подхранвани със захарни сиропи.  

Използваното за експериментите пчелно млечице (RJ) бе отпипетирано директно от 

маточниците за пчели-майки. Според някои автори съхранението на пчелното млечице 

веднага след неговото получаване трябва да става в замразено състояние, което 

възпрепятства разпада на биологично активните протеини (Li et al., 2007). При нашите 

експерименти пчелното млечице бе съхранявано преди анализите в тъмно стъкло и в 

замразено състояние. Ботаническият произход на пробите пчелен мед бе определян 

посредством техните мелисопалинологични, органолептични и физико-химични 

характеристики (von der Ohe et al., 2004; Oddo et al., 2004) 

Незабавно преди провеждане на микробиологичните анализи за по-лесно 

отпипетиране, с оглед получаването на разредени разтвори от пчелния мед, всички 

тестови субстанции (пчелно млечице, манов мед и смес 1:100 w/w пчелно млечице и 

манов мед), бяха поставяни на водна баня при 40°C. След това бяха подготвени 10, 20, 30, 

40 и 45% (v/v) разтвори на всяка от трите тестови субстанции в стерилен TSB. За 

предотвратяване на разрушаването от светлината на ензима глюкозооксидаза в меда, 

свързан с неговата антимикробна активност (Bogdanov, 1997), всички проби пчелен мед и 

смеси на пчелно млечице и рапичен мед (HJ), бяха съхранявани на стайна температура на 

тъмно, а разрежданията бяха подготвяни непосредствено преди анализите. 

3.11.1.2. Бактериален щам и подготовка на бактериалната суспензия 

За извършване на микробиологичните изследвания беше подготвена бактериална 

суспензия съответстваща на 0.5 стандарт на McFarland чрез вземане на 3-4 колонии от 24-

часова бактериална култура на Escherichia coli (ATCC 25922) и разреждането им в 0.85% 

стерилен физиологичен разтвор. Получената бактериална суспензия бе с концентрация 

1.5x10
8 

CFU/ml. От нея бяха направени десетократни степенни разреждания със стерилен 

триптиказо-соев бульон (TSB), (Merck), до 10
3 

брой микроорганизми. За установяване на 

точния брой на E.coli по 1 ml  от всяко от разрежданията беше култивиран в ChromoCult ® 

TBX Agar (Merck), последвано от инкубация при 37°С за 24 h. При проведените 

култивирания на разрежданията от бактериалната суспензия беше установено, че в 

разреждането използвано за контаминация на четирите тестови субстанции  (пчелно 

млечице, рапичен мед, смес на пчелно млечице и рапичен мед, както и манов мед) 

концентрацията на E.coli възлиза на 1.1x10
3 
CFU/ml. 

3.11.1.3. Определяне на процента на инхибиция (%) и реалната бактерицидна 

концентрация (РБК), (Real Bactericidal Concentration, RBC), посредством 

микробиологичен метод 

При използваното количество от 0.6 ml суспензия на E. coli във всеки от тестовите 

разтвори (11.4 ml) с концентрация от 55 CFU/ml, бяха установени различни нива на рН и 

свободна киселинност (табл. 1). 

Таблица 1. PH и свободна киселинност на пчелното млечице, пробите от пчелен 

мед и позитивната контрола (TSB) преди инокулацията на E.coli. 
 

RJ – пчелно млечице; HJ – смес на пчелно млечице и рапичен мед 1:100 w/w;  

RH – рапичен мед; HH – дъбов манов мед; TSB – триптиказно-соев бульон 

Посредством паралелно микробиологично изследване беше установено, че в 

позитивната контрола (0.6 ml от използваното разреждане на бактериалната суспензия в 

11.4 ml TSB), броят на E. coli нараства след 24 h-ова инкубация от началните 55 CFU/ml до 

1.1x10
8 

CFU/ml. За определяне дали антибактериалната активност на всички тествани 

субстанции е бактериостатична или бактерицидна, 1 ml от всяка епруветка от различните 

Параметри RJ HJ RH HH TSB 

pH 3.98 5.23 5.41 4.99 7.3 

Свободна 

киселинност 
62 55 32 40 - 
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концентрации на тестовите субстанции бяха поставяни в 2 петриеви панички и заливани с 

около 15 ml селективен агар (ChromoCult ® TBX Agar), (Merck), последвано от инкубация 

при 37°C за 24 h и изброяване на видимите колонии. 

За сравнение на резултатите от микробиологичните експерименти със 

спектрофотометричния метод по отношение на растежа на E. coli,  микробиологичните 

анализи бяха проведени паралелно със спектрофотометрични измервания двукратно, до 

30-та min след инокулацията и след 24-часова инкубация при 37 °C на всички 

разреждания в TSB на контаминираните с бактериалната суспензия тестови субстанции.  

За да се изчисли процентът на инхибиция при микробиологичния метод, като 100% 

бе приет началния брой на микроорганизмите в 1 ml от позитивната контрола (55 CFU/ml 

до 30-та min) и финалната концентрация (1.1 x 10
8
 CFU/ml), след 24 h-ова инкубация на 

позитивната контрола, несъдържаща някоя от тестваните субстанции. Вземайки предвид 

точният брой на колониите на микроорганизмите за всяка от тестовите субстанции бе 

изчислен констатирания процент на инхибиция. Процентите на инхибиция, установени по 

микробиологичния метод бяха сравнени с процентите на инхибиция, констатирани при 

паралелните спектрофотометрични изследвания. 

Концентрацията на тестовите субстанции от използваното разреждане на 

бактериалната суспензия в TSB, която предизвиква липса на видими колонии върху 

селективен TBX агар до 30-та минута от контаминацията и след 24-часова инкубация на 

тестовите разтвори при 37°С в тези проучвания бе дефинирана като Реална Бактерицидна 

Концентрация (the Real Bactericidal Concentration, RBC), термин въведен чрез друго наше 

проучване (№1. Stratev et al., 2012). 

Всички проучвания бяха извършени в катедра „Хигиена, технология и контрол на 

хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ при 

Тракийски университет, Ст. Загора.  

3.11.2. Сравнение чрез паралелно провеждане на микробиологичния и 

спектрофотометричния методи за детекция на антимикробната активност и 

определяне на %-те на инхибиция.  

3.11.2.1. Определяне на процента на инхибиция (%) чрез спектрофотометричен 

метод 

Спектрофотометричните изследвания бяха проведени посредством Vis 

Spectrophotometer (Model:SP-870 Plus), по метода, описан от Patton et al. (2006), с някои 

промени. При оригиналния метод на Patton et al., (2006) за провеждане на експериментите 

се използват 96 ямкови плоскодънни плаки. При прилаганата от нас методика 

експериментите се провеждаха в стерилни епруветки. Друга разлика бе това, че по време 

на 24-часовата инкубация на контаминираните проби не бе използван специален 

орбитален шейкър за постоянно движение на плаките с интензитет 100 rpm (Patton et al., 

2006). 

Накратко, при нашите експерименти 0.6 ml от стартовата бактериална суспензия 

(1.1x10
3 

CFU/ml), бе добавяна към 11.4 ml от всяко разреждане от гореописаните 

концентрации на всяка от тестовите субстанции (10-45% v/v). Тестовите епруветки бяха 

инкубирани на тъмно при 37°C за 24 h. Оптичната плътност на всяка от пробите бе 

определяна непосредствено преди инкубацията (T0) и след 24 h-ова инкубация (T24) при 

дължина на вълната 620 nm. Оптичната плътност (OD) на всеки от разтворите преди 

инкубацията (T0) бе изваждана от оптичната плътност след 24 h-ова инкубация (T24). 

Процентът на инхибиция по спектрофотометричния метод бе определян по следната 

формула : 

Процент на инхибиция = 1 - (OD тестова епруветка/OD на съответната контролна 

епруветка) × 100 (Patton et al., 2006). 

3.11.3. Определяне посредством микробиологичен метод на реалната 

бактерицидна концентрация на рапичен пчелен мед, смеси на пчелно млечице и 

рапичен пчелен мед и самостоятелно използване на пчелно млечице върху 
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патогенен и резистентен спрямо различни антибактериални средства щам на E. 

coli. 

3.11.3.1.Тестови субстанции 

Тестваните проби рапичен мед бяха предоставени от пчелари отглеждащи от 50 до 

210 пчелни семейства. Те бяха получени непосредствено след цъфтежа на рапицата 

(центрофугирането на меда бе извършено през месец юни) в различни части от района на 

гр.Стара Загора.  По време на събирането на меда пчелите от различните пчелини не бяха 

подхранвани със захарни сиропи и не бяха третирани с антибактериални средства. До 

момента на анализите пробите бяха съхранявани при хладилни условия (0-4С). Водното 

съдържание, свободната киселинност, електропроводимостта, диастазната и инвертазната 

активности, специфичната оптична активност и съдържанието на 

хидроксиметилфурфурол (HMF) бяха анализирани чрез хармонизираните методи на 

Европейската комисия по меда (Bogdanov et al., 1997). Ботаническия произход на пробите 

бе определян посредством мелисопалинологичните, органолептичните и физико-

химичните им характеристики (von der Ohe et al., 2004; Oddo et al., 2004) 

Всички данни по отношение на физико-химичните характеристики на рапичния 

мед бяха обработени статистически посредством Student's t-test и бяха представени като 

средни стойности и стандартни отклонения (SD).  

Използваните в експериментите проби пчелно млечице (n=6), бяха отпипетирани 

директно от маточниците за пчели-майки. Определени бяха следните качествени 

показатели на пробите пчелно млечице: захари (фруктоза, глюкоза, захароза чрез HPLC по 

метода описан от Sesta (2006); протеини чрез реактива на Folin-Ciocalteu; водно 

съдържание чрез рефрактометър и приспадане на установеното водно съдържание от 100; 

pH – потенциометрично чрез pH метър модел Mi 150 (1% воден разтвор на пчелно 

млечице); обща киселинност чрез титруване с 0.1 n NaOH, съгласно ОN 2576693-84 (ОN 

2576693-84. Fresh and lyophilized royal jelly); електропроводимост на 1 % воден разтвор на 

пчелно млечице, посредством кондуктометър (Bogdanov et al., 1997), (табл. 2). За нашите 

експерименти пробите пчелно млечице бяха съхранявани на тъмно в замразено състояние, 

което е в съгласие с препоръките за съхранение на този пчелен продукт от други автори 

(Li et al., 2007).  

Таблица 2. Качествени параметри на пробите пчелно млечице използвани в 

експериментите с  патогенен и резистентен спрямо различни антибактериални 

средства щам на E. coli, предизвикал септицемия при патици. 
 

Проба 

No 

 

Водно 

съдърж

ание% 

 

pH 

Обща кисе-

линност,  

ml 0,1n 

NaOH/g 

Електро-

проводи-

мост 

µS/cm 

 

Протеини 

% 

 

Фруктоза 

% 

 

Глюкоза  

% 

 

Захароза% 

1 65.10 3.20 4.23 223 14.92 4.14 3.69 2.82 

2 64.80 3.50 3.96 211 12.46 5.00 4.54 1.94 

3 63.10 3.60 3.68 194 12.92 4.12 3.75 5.08 

4 65.80 3.70 2.48 173 12.62 3.64 4.04 3.44 

5 63.30 3.80 4.23 180 13.08 4.19 2.69 2.28 

6 65.30 3.70 3.86 181 12.23 4.27 5.87 2.74 

 

Непосредствено преди провеждане на микробиологичните изследвания, с оглед 

подготовка на разредените разтвори за отпипетиране всички субстанции бяха поставяни 

при 40°C на водна баня. От всяка от тестовите субстанции бяха подготвени 10, 20, 30, 40 и 

45% (v/v) в стерилен TSB. За предотвратяване на разпада на глюкозооксидазата от 

светлината, свързвана с антимикробните свойства на меда (Bogdanov, 1997), всички проби 

пчелен мед и смеси на проби пчелно млечице и рапичен мед бяха съхранявани на тъмно, а 

разрежданията бяха подготвяни непосредствено преди експериментите (Sherlock et al., 

2010). 
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3.11.3.2. Микробиологични проучвания  

В проучванията бе използван патогенен щам на E. coli, предизвикал септицемия при 

патици, резистентен на различни антибактериални средства:  Amoxicillin, Lincospectin, 

Chloramphenicol, Doxycyclin, Enrofloxacin, Sulfonamides и Trimetoprim (Bauer et al., 1966). 

Резистентността към различни антибактериални средства на патогенния щам E. coli, 

предизвикал септицемия при патици, беше определена в секция „Епидемиология и 

инфекциозни болести” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и 

паразитни болести” на ВМФ при Тракийски университет.  

Използваната в експериментите бактериална суспензия съответстваща на 0.5 

McFarland стандарт бе подготвяна чрез смесване на 3-4 колонии от 24 h-ова бактериална 

култура на E. coli в стерилен 0.85% физиологичен разтвор. Получената бактериална 

суспензия бе с приблизителна концентрация 1.5x10
8
 CFU/ml. От нея бяха подготвени 

степенни разреждания със стерилен триптиказо-соев бульон (TSB), (Merck), до 10
3
. За 

установяване на точния брой на E.coli от всяко от разрежданията (1 ml) се извърши 

култивиране в ChromoCult ® TBX Agar (Merck), последвано от инкубация при 37°С за 24 

h. Използваното количество от 0.6 ml от разредената бактериална суспензия на E. coli във 

всяка от шестте комбинации на пробите пчелно млечице, пчелно млечице и рапичен мед 

(1:100 w/w) и рапичен мед, при позитивните контроли в TSB (11.4 ml), постигаше 

финални концентрации на микроорганизма със стойности от log 1.9 CFU/ml, log 1.93 

CFU/ml и log 2.11 CFU/ml. Това микробиологично изследване бе проведено до 30 min след 

инокулацията (без инкубиране), както и при 24 h и 48 h инкубиране при 37 °C на всички 

разреждания в TSB на контаминираните с бактериалната суспензия тестови субстанции 

(№ 14. Dinkov et al., 2014). 

3.12. In vitro определяне на въздействието на прополис, пчелно млечице и 

рапичен пчелен мед върху Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). 
3.12.1. Установяване на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) до 30 min от контаминирането и 

след 24h-ово инкубиране при 28°C в триптиказо-соев бульон (TSB), при използване на 

различни концентрации от воден (WP) и етанолов (EP) екстракт на прополис, както и 

екстракти от листата на C. coggigria Scop. (CC) спрямо Aeromonas hydrophila ATCC 7965. 

3.12.1.1. Тестови субстанции 

3.12.1.1.1. Прополис 

Прополисът, използван в проучванията бе получен от колония на пчели Apis mellifera, 

намиращи се в околностите на гр. Стара Загора. Той бе поставен на сухо място и 

съхраняван при  4°C до подготовката за експериментите. Прополисът бе от добре 

известнния и задълбочено изследван в България „тополов” прополис, съдържащ според 

проучванията на водещи наши специалисти химичните съединения пиноцембрин, 

пинобанксин и неговия 3-O-ацетат, хризин, галангин и пренилови естери на кафейковата и 

феруликовата киселини (Bankova et al., 2002). 

3.12.1.1.2. Воден екстракт от прополис (WP)  

Пробата прополис се нарязваше на малки части. Към 100 g фино нарязан прополис се 

прибавяха 100 ml дестилирана вода, след което сместта се разбъркваше на кипяща водна 

баня за 1 час за получаване на основен екстракт в съотношение 1:1, който се филтрираше 

през филтърна хартия (Vinogradov and Zaicev, 1964), и се автоклавираше при 121С (1.2 

atm) за 20 min.  

3.12.1.1.3. Етанолов екстракт от прополис  (20% w/v), (EP)  

Десет грама прополис се нарязваха на ситно и се добавяха постепенно 50 ml 95% v/v 

етанол. Тази смес се поставяше в стъклен съд с тъмно стъкло за 5 дни (Vinogradov and 

Zaicev, 1964), след което се филтрираше през филтърна хартия. 

3.12.1.1.4. Воден екстракт от Cotinus coggigria Scop. (10 %), (CC). Десет грама сухи 

листа от C. coggigria се поставяха в 100 ml кипяща вода. Подлагаха се на кипене в 
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продължение на 20 min, филтрираха се и престояваха 60 min при стайна температура (15-

20C), преди експериментите. 

За експериментите бяха подготвяни следните концентрации от тестваните субстанции 

в триптиказо-соев бульон (TSB): WP (10 mg/ml); EP и CC (20, 10, 8 mg/ml).  

3.12.1.2.Бактериален щам и подготовка на бактериална суспензия 

В проучването бе използван референтен щам на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) 

предоставен от националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 

(София). Преди експериментите микроорганизма бе инкубиран за 24 h при 28C в 

мозъчно-сърдечен обогатителен бульон (Merck, Darmstadt, Germany). От 24 h-овата 

бульонна култура бяха направени посявки върху петриеви панички с около 15 ml кръвен 

агар, последвано от инкубация за 24 h при 28C. След това от агара бяха вземани 3-4 

морфологично еднакви колони, които се суспендираха в 5 ml стерилен физиологичен 

разтвор, за да се подготви бактериална суспензия с гъстота 0.5 по стандарта на McFarland 

(1.5×10
8
CFU/ml). От суспензията бяха направени десетокрани степенни разреждания в 9 

ml физиологичен разтвор.  

За установяване на точния брой на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), петриеви 

панички с приблизително 15 ml GSP (Merck, Darmstadt, Germany), бяха инокулирани от 

всяко разреждане на тестовата суспензия и инкубирани за 24 h при 28°C.  Посредством 

това паралелно микробиологично проучване бе установено, че в положителната контрола 

броят на жизнеспособните клетки на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) бе log 2.35 

CFU/ml (224 CFU/ml). Принципното ниво на растежа на Aeromonas hydrophila в TSB, след 

инкубация на този брой от микроорганизми при 28C за 24 h (log 7.7
 
CFU/ml), в тези 

първоначални наши проучвания беше установено посредством PMP70 software (Palumbo 

et al., 1985; Palumbo et al., 1991).  

Началният (log 2.35 CFU/ml) и финалният (log 7.7 CFU/ml) брой на Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965) 30 min преди и след 24 часова инкубация при 28°С в TSB бяха 

използвани за изчисляване на процента на инхибиране, респ. на реалната бактерицидна 

концентрация (РБК) и процента на растежа на микроорганизма в EP, WP и CC. 

3.12.1.3. Определяне процента на инхибиране и реалната бактерицидна 

концентрация (РБК) чрез микробиологичен метод  

Бяха извършени посявки с 0.1 ml от всяка концентрация на тестовите субстанции в 

две петриеви панички с около 15 ml GSP агар (Merck, Darmstadt, Germany), последвани от 

инкубация при 28°C за 24 h и изброяване на колониите. За определяне на зависимото от 

времето антибактериално въздействие на тестваните субстанции микробиологичното 

изследване беше проведено до 30 минути след инокулацията и 24 h след инкубация при 

28°С на всички разреждания в TSB на контаминираните с бактериалната суспензия 

тестови субстанции. 

Концентрацията на тестовите субстанции в TSB, при която двукратно не се 

установяваха колонии върху GSP агара, след инокулацията до 30-та минута и след 

инкубация при 28°С на 24-ия час бе означавана като „Реална бактерицидна концентрация” 

(РБК). За да се изчисли процентът на инхибиране чрез микробиологичния метод, като 

100% бе приеман началния (до 30
-та

 минута) и финалният (след 24-часова инкубация) 

бактериален растеж при положителната контрола, която не съдържа тестови субстанции 

(log 2.35 CFU/ml и log 7.7 CFU/ml). 

3.12.2. Установяване на реалната бактерицидна концентрация (Real Bactericidal 

Concentration, RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml), след 24 h и 48 h 

инкубиране при 28°C в триптиказо-соев бульон (TSB), на различни 

концентрации от пчелно млечице (J), смес на пчелно млечице и рапичен мед 

1:100 % w/w (JH), и рапичен мед (H) спрямо Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). 

3.12.2.1. Тестови субстанции  

Използваният в експериментите рапичен мед бе получен от пчелари от района на гр. 

Стара Загора (т. 4.2.). Методите за изследване на старозагорския рапичен мед са описани в 
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т. 4.11.3.1., а физико-химичните показатели са представени в т. 5.1.3. Пробите пчелно 

млечице произхождаха от различни райони на страната и бяха анализирани по качествени 

показатели (табл. 3). 

Таблица 3. Качествени параметри на пробите пчелно млечице, 

използвани в експериментите с  Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). 

 

Проба 

No 

 

Водно 

съдър

жание

% 

 

pH 

Обща 

кисе-

линност,  

ml 0,1n 

NaOH/g 

Електро-

проводи-

мост 

µS/cm 

 

Протеини 

% 

 

Фруктоза 

% 

 

Глюкоза  

% 

 

Захароза

% 

1 60.40 3.87 3.86 191 10.44 6.89 8.54 0.04 

2 61.70 3.98 4.05 204 14.56 4.23 6.05 0.04 

3 61.50 4.04 3.31 188 9.62 5.23 7.35 0.07 

4 61.70 3.97 3.68 208 16.84 4.56 4.08 1.79 

5 59.10 3.86 3.96 202 18.99 5.05 5.28 1.39 

6 62.70 3.91 4.42 216 19.63 5.47 5.12 2.89 

За нашите експерименти пробите пчелно млечице бяха съхранявани на тъмно в 

замразено състояние, което е в съгласие с препоръките за съхранение на този пчелен 

продукт от други автори (Li et al., 2007).  

Непосредствено преди провеждане на микробиологичните изследвания, с оглед 

отпипетиране за подготовка на разредените разтвори всички субстанции бяха поставени 

при 40°C на водна баня. От всяка от тях бяха подготвяни 2, 5, 10, 20 и 30% (v/v) в 

стерилен TSB. 

За предотвратяване на разпада на глюкозооксидазата от светлината, свързвана с 

антимикробните свойства на меда (Bogdanov, 1997), всички проби пчелен мед и смеси на 

проби пчелно млечице и рапичен мед бяха съхранявани на тъмно, а разрежданията бяха 

подготвяни непосредствено преди експериментите (Sherlock et al., 2010). 

3.12.2.2. Микробиологични проучвания  

В проучването бе използван референтния щам на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) 

предоставен от националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 

(София), (т. 4.12.1.2). Преди експериментите микроорганизмът бе инкубиран за 24 h при 

28C в мозъчно-сърдечен обогатителен бульон (Merck, Darmstadt, Germany). От 24-

часовата бульонна култура бяха направени посявки върху петриеви панички с около 15 ml 

кръвен агар, последвано от инкубация за 24 h при 28C. След това от агара бяха вземани 3-

4 морфологично еднакви колони, които се суспендираха в 5 ml стерилен физиологичен 

разтвор, за да се подготви бактериална суспензия с гъстота 0.5 по стандарта на McFarland 

(1.5×10
8
CFU/ml). От началната суспензия бяха направени десетократни разреждания  до 

10
5 

в 9 ml стерилен TSB (Merck, Darmstadt, Germany).  

За установяване на точния брой Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), петриеви панички 

с приблизително 15 ml MacConkey agar  (Merck, Darmstadt, Germany), бяха инокулирани 

от всяко разреждане на тестовата суспензия и инкубирани за 24 h при 28°C.  Посредством 

това паралелно микробиологично проучване бе установено, че в положителната контрола 

(10
5 

разреждане на бактериалната суспензия, използвана в експеримента), броят на 

жизнеспособните клетки на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) възлиза на log 1.61 

CFU/mL.  

Това микробиологично изследване бе проведено двукратно, след 24 h-ово и 48 h-ово 

инкубиране при 28 °C на всички разреждания в TSB на инокулираните с бактериалната 

суспензия тестови субстанции. За да се изчисли възприетят термин “процент на 

инхибиция” за 100% бе приеман броят на микроорганизмите на 24-ия час при позитивната 

контрола (0.3 ml от използваното за контаминация разреждане (10
5
) на бактериалната 

суспензия в 5.7 ml TSB), който възлизаше на log 7.79 CFU/ml. 
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 Концентрациите на тестовите субстанции, които цялостно инхибират растежа на A. 

hydrophila (ATCC 7965), както след 24-ови, така и след 48 h-ови инкубации бяха 

определяни като „реални бактерицидни концентрации („Real Bactericidal Concentration 

(RBC) или 100 % инхибиция”. 

Всички експерименти бяха извършени в катедра „Хигиена, технология и контрол на 

хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт” на ВМФ при 

Тракийски университет.  

 

3.13. In vitro определяне на въздействието на манов, рапичен пчелен мед и пчелно 

млечице върху Staphylococcus spp. 

3.13.1. Определяне на антимикробната активност на манов мед спрямо 

плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp. 

Антимикробната активност на меда бе определяна по предоставената ни методика 

от Prof. Peter Molan, Нова Зеландия (Molan, 1992a). На практика тя представлява 

адаптиран агар дифузионен метод за определяне на инхибиторни съставки в пчелен мед. 

В следващия текст са описани промените в методиката налагащи се, с оглед 

спецификата на експериментите от дисертационния труд с манов мед от нашата страна 

спрямо плазмокоагулаза положителен изолат на Staphylococcus spp. 

Изолиране и подготовка на плазмокоагулаза положителния Staphylococcus spp. 

За определяне на общата антимикробна активност на пчелния мед беше използван 

изолат на плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp., доказан в раневи секрет на 

куче в секция „Епидемиология и инфекциозни болести” при катедра “Ветеринарна 

микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, на ВМФ при Тракийски университет. 

Същият имаше положителни реакции при тестовете за каталаза и плазмокоагулаза. При 

определяне на антимикробната чувствителност към често използваните антибиотици във 

ветеринарната медицина за терапия на такива изолати,  анализираният микроорганизъм 

въз основа на утвърдените критерии за интерпретация (Bauer et al., 1966), беше показал 

резистентност, по отношение на антибиотиците Amoxicillin, Kanamycin, Lincimycin, 

Erythromycin, Doxycyclin, Chloramphenicol, чувствителност по отношение на Cloxacillin, 

Ampiclox, Gentamycin, Amikacin, Tobramycin, Enrofloxacin, Sulfametoxazol, Trimetoprim и 

Cefalotin и интермедиерни отнасяния към Nafpenzal и Neomycin.  

От кръвен агар беше вземана чиста култура от микроорганизма, след което едно йозе 

от нея се посяваше в 10 ml обикновен бульон (НЦЗПБ, гр. София). Бульонът се поставяше 

в термостат при 37 ºС за 24 часа.  

Контрол на качеството на бульонната култура от плазмокоагулаза положителния 

Staphylococcus spp. 

Преди извършване на експериментите се определяше жизнеспособността на 

микроорганизма чрез посяване на 100 µl oт културата на плазмокоагулаза положителния 

Staphylococcus spp. в контролни петри от обикновен агар (НЦЗПБ, гр. София). Преценката 

за растежа на микроорганизма се извършваше след 24-часово култивиране при 37ºС, при 

което се изискваше установяването на хомогенно плътен растеж в цялата хранителна 

среда. При такъв резултат се приемаше, че контаминираната бульонна култура е 

подходяща за определяне на антимикробната активност на меда.  

Приготвяне на петриевите панички за изследване  

За приготвяне на петриевите панички за изследване хранителната среда обикновен 

агар (НЦЗПБ, гр. София), се стерилизираше в автоклав и след охлаждане  до 45ºС и към 

150 ml от агара се посяваше 100 µl oт бульонната култура на Staphylococcus spp. Така 

контаминирания агар се разливаше в петриеви панички с диаметър 9 cm, при което се 

получаваше височина на агаровия слой от около 5 mm. След застиване на агара същият 

престояваше 1 денонощие при хладилни условия (0-4ºС). На следващия ден в петриевите 

панички с агара се пробиваха кладенчета с диаметър 8 mm чрез предварително опламенен 

и охладен тапопробивач, след което отрязания агар от ямките се отстраняваше  с 
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опламенена инжекционна игла. В една петриева паничка се подготвяха по 2 кладенчета на 

разстояние от 25 mm с помощта на предварително подготвен хартиен шаблон, поставян 

под петрите. В една петриева паничка се накапваха в две ямки по 100 µl от стандартния 

разтвор на фенол или от подготвената за анализ проба пчелен мед. 

Подготовка на пробите 

Първичният разтвор на мед се приготвяше чрез прибавяне на 10 g добре разбъркан 

мед към 10 ml дестилирана вода, след което разтворът се поставяше при 37˚C за 30 min и 

се разбъркваше добре. За подготовка на вторичния разтвор на мед, 1 ml от първичния 

разтвор се прибавяше към 1 ml дестилирана вода за определяне на общата антимикробна 

активност или 1 ml от първичния разтвор на мед се прибавяше към 1 ml от разтвор на 

каталаза от говежди ливер (Catalase, Bovine Liver), за определяне на непероксидазната 

антимикробна активност. При изчислението на крайния резултат се вземаше под 

внимание концентрацията на меда (1.35 g/ml). 

Накапване на пробите  

Всяка проба се тестваше четирикратно чрез накапване на 100 µl във всяка от 4 

ямки (кладенчета) на съответни петриеви панички.  

Инкубация на петриевите панички 

След прибавянето на пробите и стандартите петриевите панички се инкубираха при 

37C за 24 часа. 

Измерване на зоните на инхибиция 

Петриевите панички се поставяха обратно върху предварително подготвения шаблон 

и с линийка в mm се измерваше диаметъра на зоните на потискане на растежа на 

микроорганизма.  

Приготвяне на фенолни екстракти  

Подготвяха се стандарти от  2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% и 8% (v/v), от 10% w/v разтвор 

на  Phenol BDH A.R. (Merck Chemicals Ltd.), в дестилирана вода и същите се държаха на 

тъмно при стайна температура непосредствено до употребата им. Това бе извършвано в 

същия ден на изследване на пробите. Всяка стандартна концентрация се поставяше в по 2 

ямки за тестване. Като отрицателни контроли се ползваше накапването в 2 кладенчета на 

по 100 µl физиологичен разтвор. 

Изчисляване на антимикробната активност на меда  

Измерваше се средният диаметър на ясната зона на всеки от фенолните екстракти. 

Подготвяше се стандартна графика като за абсциса се използваха %-ните концентрации на 

фенолните екстракти, а за ордината – средните диаметри на съответните зони на 

потискане спрямо тези концентрации в mm. Получената стандартна графика при 

съпоставяне на средните зони на потискане и съответните процентни концентрации на 

фенолните екстракти се използваше за изчисляване на антимикробната активност при 

пробите мед. За да се отчете значението на концентрацията на меда получените стойности 

на зоните на потискане се умножаваха по фактора 4.69 и активността се изразяваше като 

еквивалентна фенолна концентрация (% w/v). Факторът 4.69 се обосноваваше с 

установената средната концентрация на меда в разтвора, която възлиза на 1.35 g/ml 

(Molan, 1992a). 

При проведените предварителни експерименти за апробиране на методиката не бяха 

установени зони на потискане от разтвора на каталаза спрямо плазмокоагулаза 

положителния Staphylococcus spp., което доказваше липсата на повлияване от този реактив 

на тествания микроорганизъм и демонстрираше възможността за проучване на 

антимикробната активност на меда чрез горепосочената методика. Т.е. при прилагането на 

каталаза при обработка на пробите се въздействаше специфично върху пероксидазната 

антимикробна активност, с оглед на нейното елиминиране, а не на микроорганизма и 

следователно би могло чрез добавяне на каталаза да се интерпретира наличието на 

специфична непероксидазна активност на пчелния мед. 
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Анализите бяха извършвани в к-ра “Хигиена, технология и контрол на хранителните 

продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт” на Тракийския университет, гр. 

Ст. Загора. Статистическата обработка на пробите при сравнение между обследваните 

видове мед при анализите по отношение на инвертазната и антиоксидантната активности 

и тези за определяне на електропроводимостта на меда, бяха извършвани посредством t-

тест (StatmostTM for Windows), като за достоверни се  приемаха разликите при ниво на 

значимост p<0,05. 

3.14. In vitro определяне на въздействието на рапичния пчелен мед и пчелното 

млечице върху метицилин-резистентни S. aureus (MRSA) 

3.14. 1. Тестови субстанции  

За експериментите, проведени през 2015 г., бяха използвани вече анализирани при 

предишно наше проучване проби рапичен пчелен мед (RH), проби пчелно млечице (RJ) и 

смеси на пчелно млечице и рапичен пчелен мед  (RJ:RH), (1:100 w/w). Рапичният мед бе 

получен от пчелари, непосредствено след цъфтежа на рапицата в района на гр. Ст. Загора. 

Пчелните семейства, от които произхождаше тествания вид мед не бяха подхранвани със 

захарен сироп и не бяха третирани с антимикробни средства. До провеждане на анализите 

пробите бяха съхранявани в стерилни стъклени опаковки в хладилник при 0-4°С. Водното 

съдържание, pH, свободната киселинност, електропроводимостта, диастазната и 

инвертазната активности, специфичната оптична активност и съдържанието на 

хидроксиметилфурфурол (HMF) бяха определени по хармонизираните методи на 

Европейската комисия по меда (Bogdanov et al., 1997).  

Всички проучвания, свързани с определяне на физико-химичните показатели на 

рапичния мед бяха обработени статистически посредством Student's t-test и бяха 

представени като средни стойности и стандартни отклонения (SD), (табл. 4). 

 

Таблица 4. Физико-химични параметри на рапичния пчелен мед,  

използван в експериментите с метицилин-резистентни S. aureus (MRSA) 
Показатели X ± SD Мax Мin 

Водно съдържание (%)  16.8 0.2108 17 16.6 

Свободна киселинност (meq.kg
–1

) 36.3 1.1595 38 35 

рH 3.232 0.01032 3.25 3.22 

Електропроводимост (mS.cm
–1

) 0.128 0.00105 0.13 0.127 

Диастазна активност (Ghote), (DN) 12.9 0.1051 13.1 12.8 

Хидроксиметилфурфурол(HMF), 

(mg.kg 
–1

) 

14.89 0.3528 15.36 14.4 

Инвертазна активност (IN) 10.643 0.0241 10.69 10.62 

Специфична оптична активност [α]D
20

 (–) 12 0.8164 (–) 13 (–) 11 

 

Пробите пчелно млечице (n=6), бяха отпипетирани директно от маточниците за 

пчели-майки като бяха определяни следните качествени показатели: захари (фруктоза, 

глюкоза, захароза чрез HPLC по метода описан от Sesta (2006); протеини чрез реактива на 

Folin-Ciocalteu; водно съдържание чрез рефрактометър; pH – потенциометрично чрез pH 

метър модел Mi 150 (1% воден разтвор на пчелно млечице); обща киселинност чрез 

титруване с 0.1 n NaOH, съгласно ОN 2576693-84 (ОN 2576693-84. Свежо и 

лиофилизирано пчелно млечице (Bg); електропровидимост на 1 % воден разтвор на 

пчелно млечице посредством кондуктометър (Bogdanov et al., 1997), (табл. 5).  

За нашите експерименти пробите пчелно млечице бяха съхранявани на тъмно в 

замразено състояние, което е в съгласие с препоръките за съхранение на този пчелен 

продукт от други автори (Li et al., 2007). 

Разтвори, съдържащи 10, 20, 30 и 40% (v/v) от всяка от тестовите субстанции бяха 

подготвяни в стерилен триптиказо-соев бульон (TSB), (Merck, Darmstadt, Germany). За 

предотвратяване на разпада на глюкозооксидазата от светлината, свързвана с 

антимикробните свойства на меда (Bogdanov, 1997), всички проби пчелен мед и смеси на 
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проби пчелно млечице и рапичен мед бяха съхранявани на тъмно, а разрежданията бяха 

подготвяни непосредствено преди експериментите (Sherlock et al., 2010). Всички данни за 

физико-химичните показатели на пробите рапичен пчелен мед и пчелно млечице бяха 

обработвани статистически чрез Student's t-test и бяха представени като средни стойности, 

стандартни отклонения (SD), минимални и максимални стойности. 

 

Tаблица 5. Физико-химични показатели на пробите пчелно млечице, използвани в 

експериментите с метицилин-резистентни S. aureus (MRSA) 
Показатели X ± SD Мax Мin 

Водно съдържание (%)  62.7 1.43452 63.7 60.2 

pH 3.97 0.07776 4.06 3.78 

Обща киселинност (ml 0.1n NaOH/g) 4.08 0.38084 4.51 3.31 

Електропроводимост (μS/cm) 197 14.0791 224 180 

Протеини (%) 16.94 1.37065 19.36 14.81 

Фруктоза (%) 4.83 0.75832 6.19 3.59 

Глюкоза (%) 3.85 0.99522 5.65 2.7 

Захароза (%) 1.70 0.86652 4.25 0.64 

 

3.14.2. Бактериални щамове и подготовка на бактериалните суспензии 

За експериментите бяха използвани три MRSA щама, принадлежащи на колекцията 

Dr. D. Sergelidis, гр. Солун, Гърция. Щамовете бяха идентифицирани като spa тип t127 

(изолиран от труп на коза), t4038 (изолиран от непастьоризирано козе мляко) и t548 

(изолиран от мариновани морски риби). В друго проучване е била доказана тяхната 

мултирезистентност към широк кръг антибиотици. При това е било установено, че щамът 

принадлежащ към spa тип t127 е носел специфичен mecA ген (Sergelidis et al., 2015).  

Щамовете бяха съхранявани в стерилни крио-епруветки, съдържащи триптиказа соев 

бульон (TSB), (Merck, Darmstadt, Germany) и добавен 15% глицерол при (-) 80 °C. Преди 

експериментите те бяха инкубирани при 35°C в TSB (Merck, Darmstadt, Germany) за 24 h, 

след което с йозе се извършваха посявки върху кръвен агар, последвано от инкубация за 

24 h при 35°C.  

Три до четири колонии от кръвния агар бяха суспендирани в 5 ml стерилен 

физиологичен разтвор за подготовка на използваната в експериментите бактериална 

суспензия с гъстота, съответстваща на 0.5 McFarland стандарт (1.5 x 10
8
 CFU/ml). От 

началната суспензия за всеки от трите щама бяха подготвяни степенни разреждания в 9 ml 

стерилен TSB до 10
-4

. 

3.14.3. Експериментален дизайн 

Поради възможността добавяният за подготовка на агара на Бърд-Паркър (Baird-

Parkar agar) калиев телурид да инхибира развитието на Staphylococcus aureus, водещо до 

получаване на нереални резултати при провеждане на изследванията на 

антибактериалната активност, бяха извършени предварителни експерименти, свързани с 

установяване на оптималните концентрации на калиев телурид в агара на Бърд-Паркър. 

Беше установено, че разрежданията на бактериалната суспензия при изследваните MRSA 

щамовете показват различни нива на изолация на Baird-Parkar агар, съдържащ 0.01 и 

0.0025% w/v калиев телурид, след 24 h-ова инкубация при 35ºC. По-висока степен на 

изолация бе констатирана при агара на Baird-Parkar с 0.0025% w/v калиев телурид, което 

бе използвано при последващите експерименти с рапичния мед, пчелното млечице и 

рапичния мед и пчелното млечице (RH, RJ:RH и RJ). 

3.14.4. Разреждания на тестовите субстанции 

В стерилни стъклени чаши бяха претегляни по 20 g рапичен мед (RH) и бяха 

добавяни 20 ml стерилен TSB за подготовка на 50 % (w/v). За да се подготви смес от 

пчелно млечице и рапичен мед (RJ:RH, 1:100 w/w) в стерилна чаша бяха претегляни 0.2 g 

пчелно млечице и се добавяха 20 g рапичен мед. За подготовка на 50% (w/v) разтвор от 

сместта на пчелно млечице и рапичен мед (RJ:RH, 1:100 w/w), след това бяха добавяни 
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20.2 ml стерилен TSB. За подготовка на 50% (w/v) разтвор на пчелно млечице (RJ) бяха 

претегляни в стерилна чаша равни части пчелно млечице и стерилен  TSB. Всички 

начални разтвори бяха разбърквани добре с помощта на стерилни стъклени пръчици. От 

началните 50%-ови (w/v) разтвори бяха подготвяни по 5.7 ml тестови разтвори от 10%, 

20%, 30% и 40% (v/v) на пчелно млечице (RJ), рапичен мед (RH) и смес на пчелно 

млечице и рапичен мед (RJ:RH).  

Епруветките бяха инокулирани с бактериални култури от всеки от трите MRSA 

щама по метода описан от Patton et al. (2006). След контаминацията всички тестови 

разтвори бяха инкубирани при 35°C за 24 h при първия и респективно за 48 h при втория 

експеримент. С оглед определяне на оцелелите стафилококи след 24h и 48h, бяха 

подготвяни степенни разреждания в 0.1% пептонова вода с добавка на  2.5% NaCl. След 

това 0.1 ml от всяка епруветка бяха посявани на повърхността на агар на Бърд-Паркър 

(Merck, Darmstadt, Germany), съдържащ 0.0025% w/v калиев телурид и фибриноген от 

заешка плазма. Типичните колонии на S. aureus бяха изброявани, след инкубация при 35 

°C за 24 часа. За определяне на оцелели микроорганизми под 10 CFU/g, първите 

разреждания бяха обогатявани при 35
 
°C за 24 h, след което 10 μl о тях бяха посявани 

върху агар на Бърд-Паркър. 

Експериментите бяха проведени двукратно и резултатите бяха представени като 

средни стойности. За изчисляване на степента на редукция броят на MRSA в позитивните 

контроли след 24 h-ова инкубация в стерилен TSB бе сравняван с резултатите, получени 

при двата експеримента. 

Експериментите бяха проведени в катедра „Хигиена, технология и контрол на 

хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ при 

Тракийски университет.  

 

3.15. In vitro определяне на въздействието на пчелно млечице върху Candida 

albicans (ATCC 10231) 

3.15.1. Тестови субстанции  

Проучванията бяха проведени с 6 бр. проби пчелно млечице, получени в пчелини, 

разположени в три района на България (София, Ловеч и Варна) в периода м.май-м.август 

2011 г. Пробите бяха отпипетирани директно от маточниците на питите и бяха 

съхранявани преди анализите на тъмно в замразено състояние поради доказания факт, че 

при съхранение в замразено състояние се предотвратява разпада на биологичноактивноте 

протеини в пчелното млечице (Li et al., 2007). 

В Института по животновъдни науки, гр. Костинбод бяха определени следните 

качествени показатели на пробите пчелно млечице: захари (фруктоза, глюкоза, захароза 

посредством HPLC по метода, описан от Sesta (2006); протеини чрез реактива на Folin-

Ciocalteu; рефрактометрично определяне на водното съдържание; сухо вещество на 

пробите чрез изваждане от 100 на процента на водното съдържание; pH –

потенциометрично чрез pH метър Mi 150 (1% водно съдържание на пчелно млечице); 

обща киселинност чрез титруване с 0.1n NaOH, съгласно ON 2576693-84; 

електропроводимост на 1 % воден разтвор на пчелно млечице, посредством 

кондуктометър (Bogdanov et al., 1997), (Balkanska et al., 2012).  

3.15. 2. Бактериални щамове и подготовка на началната суспензия 

В проучванията бе използван щам на Candida albicans (ATCC 10231), (Национална 

банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури, гр. София). Преди 

експериментите щамът на C.albicans (ATCC 10231) бе инкубиран при 37°C за 24h на агар 

на Sabouraud (Merck, Darmstadt, Germany). Три до четири колонии бяха вземани и 

суспендирани с 5 ml стерилен физиологичен разтвор за подготовка на бактериална 

суспензия, съответстваща на 0.5 McFarland стандарт (1.5×10
8
 CFU/ml). От така 

приготвената начална суспензия бяха направени до 10
5
 степенни разреждания в 9 ml 

стерилен Sabouraud 2% Dextrose Broth (Merck, Darmstadt, Germany). 
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3.15.3. Експериментален дизайн 

Преди експериментите за подготовка на 50% (w/v) разтвори от пробите пчелно 

млечице посредством стерилна стъклена пръчка бяха претегляни по равни части пчелно 

млечице и стерилен Sabouraud 2% Dextrose Broth (Merck, Darmstadt, Germany). От така 

подготвените начални 50%-ови (w/v) разтвори за всяка от пробите пчелно млечице в 

стерилни пластмасови епруветки се подготвяха, както следва: 5.7 ml разтвор на Sabouraud 

2% Dextrose Broth (Merck, Darmstadt, Germany), (отрицателна контрола) и 5.7 ml разтвори 

на Sabouraud 2% Dextrose Broth (Merck, Darmstadt, Germany) с 5% , 10%, 40%, 20%, 30% и 

(v/v) от всяка от пробите пчелно млечице. Епруветките бяха инокулирни с 0.3 ml от 

разредената начална бактериална суспензия, като съотношенията (ml) за инокулация бяха, 

съгласно методиката, описана от Patton et al. (2006). След контаминацията всички 

разтвори бяха инкубирани при 37 °C за 24 h за първия и респективно за 48 h при втория 

експеримент. След всеки от експериментите, 0.1 ml от всяка епруветка бяха посявани 

върху повърхността на агар на Сабуро (Sabouraud agar), (Merck, Darmstadt, Germany) и 

след инкубация при 37°C за 24 часа бяха изброени характерните за C. albicans (ATCC 

10231) колонии. В положителните контроли (0.3 ml от разредената до 10
5
 тестова 

бактериална суспензия използвана за контаминиране на 5.7 ml Sabouraud 2% Dextrose 

Broth, Merck, Darmstadt, Germany), броят на жизнеспособните клетки на C.albicans (ATCC 

10231) бе log 3.528 CFU/ml. За определяне на процента на редукция броят на 

микроорганизмите в позитивната контрола, след 24 h-ова инкубация се приемаше за 100% 

(log 7.698 CFU/ml), и се сравняваше с резултатите от двата експеримента.  

Проучванията бяха направени в катедра „Хигиена, технология и контрол на 

хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ при 

Тракийски университет.  

IV.РЕЗУЛТАТИ 

4.1. ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛЕН МЕД. 

4.1.1. Проучвания на видовете пчелен мед в България за периода 2000 – 2016 г. 

През последните години консуматорите проявяват подчертан интерес към 

монофлорните видове пчелен мед, получавани предимно от един вид растения с високо 

качество и специфични сензорни характеристики. Поради тези причини в настоящия 

момент с особена актуалност стои въпросът за точното описание на монофлорните видове 

пчелен мед, получавани в различните страни.  

Високите качества на българските видове пчелен мед са безспорни и добре известни. 

Понастоящем и за в бъдеще пчеларите и преработвателите на пчелен мед от нашата страна 

следва да запазят високия имидж на българските видове пчелен мед. За целта трябва да се 

познават детайлно техните специфични качествени характеристики, което е обект на 

настоящия дисертационен труд.  

Резултатите от проведените ретроспективни проучвания на достъпните литературни 

източници описващи срещащите се видове пчелен мед в нашата страна през обследвания 

период доказват тяхното многообразие, което е свързано с големия брой нектароносни 

растения в българската флора. 

През 2001 г. чрез поленов анализ беше определян вида на представителни проби от 

130 партиди непреработен пчелен мед, произхождащи от 9 района на България : 

Старозагорски (30), Ямболски (21), Сливенски (10), Пазарджишки (5), Бургаски (17), 

Ловешки (15), Плевенски (15), Добрички (10) и Разградски (7). Установено бе, че 47.69% 

от партидите са били полифлорни и 52.31% - монофлорни медове. В 56.45% от 

полифлорните медове слънчогледовият прашец е бил между 20 и 40%. Сред 

монофлорните видове най-широко разпространен е бил слънчогледовият мед (44.12%), 

следван от акациевият и липовият (20,58% всеки), детелиновият мед (8.82%) и 

люцерновият мед (5.88%), (Dinkov and Rusev. (2001). 
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През първото десетилетие на XXI-ви век в нашата страна са провеждани научни 

проучвания и на други видове пчелен мед, някои от които са рядко срещани и в световен 

мащаб.  

Качествени показатели при новоустановени видове пчелен мед в нашата страна  

Кориандров пчелен мед 

В България кориандърът (Coriandrum sativum L.), е известен като важно за пчелите 

нектароносно растение, предимно срещащо се в южните части на страната. 

През 2009 г. бяха проучени основните качествени показатели (Bogdanov et al.,  1997) 

на българския кориандров пчелен мед (Coriandrum sativum L.), (n=10), получаван в 

близост до с. Даскал Атанасово, район Стара Загора. За пръв път бяха посочени данни за 

pH (4.71  0.03), свободна киселинност (35  0.5 meq.kg
-1

), инвертазна активност (15.9  

0.04 IN), електропроводимост (0.3564  0.0004 mS.cm
-1

) и специфична оптична активност - 

(-) 14.5  0.1 [α]D
20

. Дискутирани бяха също и поленовият анализ, диастазната активност, 

съдържанието на вода и хидроксиметилфурфурол (HMF), (Dinkov and Ivanov, 2009; 

Dinkov and Ivanov, 2010).  

Мед от резене 

В България насажденията от растението резене (Foeniculum vulgate Mill.) се намират 

предимно в северните части на страната в районите на Варна, Русе, Шумен и др.  

През 2011 г. бяха проучени основните качествени характеристики на българския мед 

от резене (Foeniculum vulgare Mill.), получен приз 2009 г. край с. Острово, район Разград. 

За пръв път бяха посочени данни за pH (4.76  0.06), свободна киселинност (25.30  1.33 

meq.kg
-1

), диастазна активност (22.7  0.1 DN), инвертазна активност (29.85  0,43 IN), 

електропроводимост (0.4612  0.019 mS.cm
-1

), специфична оптична активност - (-) 14.8  

0.25 [α]D
20

 и съдържание на пролин (230.65  0.35 mg.kg
-1

). В меда от резене не бяха 

установени малтоза, милибиоза и милицитоза, както и ниски количества на останалите 

проучвани захари в този нов вид пчелен мед (тураноза – 1.34 ± 0.23; трехалоза – 0.29 ± 

0.04 g/100 g), (Parvanov et al., 2011). 

4.1.1.1. Съдържание на пролин в различни видове пчелен мед 

Приложението на метода на Европейската комисия по меда (Bogdanov et al.,  1997) за 

определяне на количеството на пролина в непреработен и преработен пчелен мед от 

различни преработватели бе направено за пръв път в нашата страна през 2000 г. 

Установени бяха статистически достоверни разлики между стойностите за пролина в 

полифлорните и мановите медове. Препоръчано бе определянето на пролина като 

приложим допълнителен критерии при идентификацията на мановите медове с по-високи 

стойности на тази аминокиселина, в сравнение с полифлорните видове пчелен мед 

(Динков, 2005).  

4.1.1.2. Инвертазна активност на различни видове пчелен мед 

На таблица 6 са представени сравнителни резултати за влиянието на температурни 

режими на обработка при различни термостатни условия на полифлорен пчелен мед, 

получен в района на гр. Маджарово.  

Таблица 6. Промени в инвертазната активност на обработван  

при различни температурни режими полифлорен пчелен мед,  

получен в околностите на гр. Маджарово (n=10) 
Полифлорен мед – гр. Маджарово 

Статистически 

показатели 
18С 37С 42 С 

X 35.75 
a 

36.332 
a; b 

32.626 
b 

SD 0.21 0.83 1.21 

Min. 35.41 34.93 29.98 

Max. 36.21 34.97 34.98 
a
 –

 
P = 0.07 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС 

b
 – P < 0.0001 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 42ºС 
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Данните показват, че от първична средна стойност 35.75 IN при този вид мед, 

анализирана при 18ºС, същата показва слабо завишение при температура от 37ºС 

(36.332 IN), но при следващото повишение на температурата при 42 ºС средните 

отчетени стойности на показателя (32.626 IN), се понижават с висока степен на 

достоверност (р< 0.0001). 

На таблица 7 са представени резултатите за влиянието на различни температурни 

режими на обработка при термостатни условия на полифлорен пчелен мед, получен в 

околностите на с. Ерден, обл. Монтана. Данните показват, че от първична средна 

стойност 11.431 IN при този мед, анализирана при 18ºС, същата показва слабо 

завишение при температура от 37ºС (12.25 IN), но при по-нататъшно повишение на 

температурата при 42 ºС средните отчетени стойности на показателя (10.712 IN), 

запазват наблюдаваната тенденция при полифлорния мед, получен в околностите на гр. 

Маджарово и се понижават с висока степен на достоверност (р< 0.0012). 

Таблица 7. Промени в инвертазната активност на обработван при различни 

температурни режими полифлорен пчелен мед,  

получен в околностите на с. Ерден, обл. Монтана (n=10) 
Полифлорен мед – с. Ерден, обл. Монтана 

Статистически 

показатели 

 

18С 

 

37С 

 

42 С 

X 11.431 
a 

12.25 
a; b 

10.712 
b 

SD 0.36 0.96 0.82 

Min. 10.93 10.69 9.55 

Max. 12.19 14.29 12.35 
a 
– P = 0.0215 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС 

b 
– P = 0.0012 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 42ºС 

 

На таблица 8 са представени резултатите за влиянието на различни температурни 

режими на обработка при термостатни условия на смесен (полифлорен и манов) пчелен 

мед, получен в околностите на гр. Маджарово. Данните сочат, че от първична средна 

стойност 24.577 IN при този мед, анализирана при 18ºС, същата показва слабо завишение 

при температура от 37ºС (26.908 IN). 

 

Таблиця 8. Промени в инвертазната активност на обработван при различни 

температурни режими смесен (полифлорен и манов) пчелен мед,  

получен в околностите на гр. Маджарово (n=10) 
Смесен (полифлорен и манов мед) – гр. Маджарово  

Статистически 

показатели 

 

18С 

 

37С 

 

42 С 

X 24.577 
a 

26.908 
a; b 

24.402 
b 

SD 0.109 0.46 1.06 

Min. 24.37 26.03 25.82 

Max. 24.79 27.69 29.42 
a
 –  P< 0.0001 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС 

b
 – P = 0.1854 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 42ºС 

 

При  завишаване на температурата при 42 ºС средните отчетени стойности на 

показателя (24.402 IN), се понижават до най-ниски отчетени стойности от 25.82 IN. При 

това нивата на значимост при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 

42ºС, показват липсата на статистическа достоверност при понижението на стойностите 

на обследвания показател (P = 0.1854). 

На таблица 9 са представени резултатите за влиянието на различни температурни 

режими на обработка при термостатни условия на детелинов пчелен мед, получен в 

околностите на с. Карловско, общ. Ивайловград.  
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Таблица 9. Промени в инвертазната активност на обработван при различни 

температурни режими детелинов пчелен мед, получен в околностите на  

с. Карловско, общ. Ивайловград (n=10) 
 Детелинов мед – с. Карловско, общ. Ивайловград 

Статистически 

показатели 
18С 37С 42 С 

X 23.762 
a 

24.395 
a; b 

20.922 
b 

SD 0.13 0.47 1.39 

Min. 23.52 23.5 19.04 

Max. 24.04 25.2 23.64 
a 
– P = 0.0007 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС 

b 
– P < 0.0001 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 42ºС 

Данните показват, че от първична средна стойност 23.762 IN при този мед, 

анализирана при 18ºС, се наблюдава слабо завишение при температура от 37ºС (24.395 

IN), но при следващо повишение на температурата при 42 ºС средните отчетени 

стойности на показателя (20.922 IN), се понижават с висока степен на достоверност (р< 

0.0001 ). При сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС се 

установява статистически значимо понижение на нивото на значимост (P = 0.0007). 

На таблица 10 са представени резултатите за влиянието на различни температурни 

режими на обработка при термостатни условия на слънчогледов пчелен мед, получен в 

околностите на с. Ерден, обл. Монтана. Данните сочат, че от първична средна стойност 

10,066 IN при този мед, анализирана при 18ºС, същата показва слабо завишение при 

температура от 37ºС (10.84 IN), но при по-нататъшно повишение на температурата при 

42ºС средните отчетени стойности на показателя (8.88 IN), се понижават с висока степен 

на достоверност (р= 0.0010). При сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 

18ºС и 37ºС нивото на значимост (Р) е със стойности от 0.0637, което е извън приетите 

граници за приемливо отклонение и интерпретация на статистическа значимост на 

резултатите.  

Таблиця 10. Промени в инвертазната активност на обработван при различни 

температурни режими слънчогледов пчелен мед, получен в околностите на  

с. Ерден, обл. Монтана (n=10) 
 Слънчогледов мед – с. Ерден, обл. Монтана 

Статистически 

показатели 
18С 37С 42 С 

X 10.066 
a
 10.84 

a;  b
 8.88 

b
 

SD 0.46 1.14 1.08 

Min. 9.46 9.07 7.4 

Max. 11.02 13.27 11 
a
 – P = 0.0637 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 18ºС и 37ºС 

b
 – P = 0.001 при сравнение на резултатите при пробите, загрявани при 37ºС и 42ºС 

 

Като обобщение на представените данни за обследване на промените в 

инвертазната активност при термостатно загряване на пчелен мед можем да заявим, че 

посочената обработка на меда за 24 часа при температури от 42ºС води до понижаване на 

инвертазната активност при всички обследвани видове пчелен мед в сравнение с 37 ºС. 

При 18 ºС стойностите на инвертазната активност са по-ниски, но се доближават до тези, 

установени при оптималната за активност на ензима температура от 37 ºС. 

4.1.1.3. Антиоксидантна активност на различни видове пчелен мед 

На таблица 11 са представени резултатите за антиоксидантната активност, 

получена при 50, 100 и 200 µl от тестовите разтвори на различни видове пчелен мед. 

Доказва се, че във всички случаи при нарастване количеството на тестовия разтвор се 

констатира увеличение и на процентното ниво на антиоксидантната активност. Така при 

обследвания акациев мед при използвани количества от 50 µl средните стойностите на 

показателя бяха 1.35%, при 100 µl – 3.92%, а при 200 µl почти три пъти по-високи – 
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10.17%. При полифлорния мед тенденцията за повишение на стойностите на 

антиоксидантната активност се запазваше. Установени бяха средни стойности от 2.88%, 

4.83% и 13.41%, при съответно 50, 100 и 200 µl от тестовия разтвор на мед.  

 

Таблица 11. Антиоксидантна активност (%), при акациев (Robinia pseudoacacia L.), 

полифлорен и манов пчелен мед (n = 10) 
Обем на разтвора 50 µl 100 µl 200 µl 

Вид мед Антиоксидантна активност
 

Акациев  

(Robinia pseudoacacia L.), мед 
1.350.02a 

b 
3.920.49a 

d 
10.170.39a 

e 

Полифлорен мед 2.880.27c 
b 

4.830.27c 
d 

13.412.14c 
e 

Манов мед (2005 г.) 8.32  1.19 a
b 

13.48  2.63 c
d 

15.17  2.52 e
 e 

Манов мед (2006 г.) 9.910.41e 
b 

35.641.62e 
d 

63.332.79e 
e 


Посочени са средните стойности и стандартнште отклонения (±SD). Статистически достоверни 

разлики при сравнение на видовете мед P a; c; e < 0.0001. Статистически достоверни разлики при 

сравнение на обемите разтвор на мед P 
b; d; e

 < 0.0001. 

 

При мановия мед от 2005 г. са констатираха плавно повишаващи се стойности от 

8.32%, 13.48% и 15.17% при съответно 50, 100 и 200 µl добавен тестови разтвор на мед, 

докато при този от 2006 г. наблюдаваното повишение бе по-съществено – от 9.91% при 

50 µl, 35.64% при 100 µl до почти двойно по-високи стойности от 63.33% при 200 µl от 

тестовия разтвор на мед. 

При акациевия мед бе установено статистически достоверно (р < 0.05) повишение 

на стойностите при 200 µl прибавен тестови разтвор. Същото може да се посочи и при 

полифлорния мед. 

При обследвания манов мед от 2005 г. бе констатирано статистически достоверно 

повишение на стойностите на показателя при 100 и 200 µl в сравнение с тези при 

добавени 50 µl от тестовия разтвор. Въз основа на получените резултати можем за 

посочим, че бе установено повишение на нивото на антиоксидантната активност при 

мановия мед от 2006 г. като при този вид мед се наблюдаваха и най-високите отчетени 

стойности от 63.33% при прибавени 200 µl от тестовия разтвор на мед. 

 

4.1.1.4. Специфична оптична активност при различни видове пчелен мед 

За пръв път в България показателят специфична оптична активност ([α]D
20

 ), бе 

определен при 29 проби пчелен мед (Robinia sp. n = 10, полифлорен n = 10, манов n = 9), , 

произведени през 2000 г. от различни райони на страната (Dinkov, 2003) по метода на 

Европейската комисия по меда (Bogdanov et al., 1997). Установено бе, че специфичната 

оптична активност на акациевия мед е (-) 17.0 ± 1.2 []D
20

, а при полифлорния мед - (-) 

14.8 ± 4.9 []D
20

. Единствено българските манови медове показаха положителни стойности  

на специфична оптична активност (4.2 ± 1.3 []D
20

), (Dinkov, 2003). 

 

4.1.1.5. Електропроводимост (ЕП) на различни видове пчелен мед 

През 2007 г. бяха направени проучвания на електропроводимостта при полифлорни и 

манови медове от различни райони на България. Представени бяха данни за показателя 

при 142 проби нектарен и манов мед, получен от партиди от различни райони през два 

последователни периода – 2000-2004 г. и 2005-2006 г. (Dinkov, 2007). 

Получените от нас резултати за ЕП при нектарен и манов пчелен мед през първия 

период (2000-2004 г.),  са представени на таблица 12. При пробите нектарен мед беше 

отчетена минимална стойност от 0.5085 mS.cm
-1

, а при мановия мед – 0.8113 mS.cm
-1

. 

Съответно максималните стойности при нектарния мед бяха 0.6328 mS.cm
-1

, а при 

мановия мед – 0.9526 mS.cm
-1

. При сравнение на изследваните от нас проби нектарен и 

манов мед прави впечатление статистически достоверната разлика в стойностите 

(p<0.001), по която ясно се диференцират двата вида мед.  
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Таблица 12. Електропроводимост (mS.cm
-1 

), на полифлорен 

и манов мед (n = 58) през периода 2000 - 2004 г. 
Нектарен мед Манов мед 

                   X                               0.6221 0.8686 

                 SD                            0.1243 0.1413 

                  Min                            0.5085 0.8113 

                  Max                           0.6328 0.9526 

P

  < 0.001 

                  
 Степен на достоверност при P < 0.05. 

На таблица 13 се показани резултатите от статистическата екстраполация на ЕП при 

пробите манов мед през двата обследвани периода. Видно е, че показателят и през двата 

наблюдавани периода е показал стойности, съответстващи на европейските критерии за 

манов мед (над 0.8 mS.cm
-1

). Установена бе статистически достоверна разлика и по-високи 

стойности на ЕП с около 0.1 mS.cm
-1

 , което представлява 10 %
-но

 повишение при пробите 

от втория обследван период. Най-високите отчетени стойности на показателя бяха 

установени при пробите манов мед, добит през месец август 2006 г., в района на гр. 

Маджарово, една от които показа максималната отчетена стойност при проучването от 

0.9824 mS.cm
-1

  (табл. 13). 

Таблица 13. Електропроводимост (mS.cm
-1 

), на  манов мед от 2000 - 2004 г.  

(n = 58) и от 2005-2006 г. (n = 26) 
Манов мед от 2000-2004 г. Манов мед от 2005-2006 г. 

                           X                       0.8686                                                  0.9414 

                           SD                   0.1413      0.0242 

                                               Min                   0.8113                                              0.9123 

                                              Max                   0.9526                                              0.9824 

   р

  < 0.001 

                
 Степен на достоверност при P < 0.05. 

 

4.1.1.6. Комплексни физико-химични изследвания, допълващи данните от 

поленовия анализ 

През 1999 г. бяха проведени първите комплексни физико-химични проучвания при 

130 партиди изкупваем пчелен мед от България. Установени бяха отклонения във водното 

съдържание (16.16%), общата киселинност (14.62%), съдържанието на редуциращи захари 

(1.54%), захароза (2.31%) и диастазната активност (10.77%). Най-често такива бяха 

констатирани при слънчогледовия мед (33.33%) с промени във водното съдържание и 

общата киселинност и 6.67% по съдържание на редуциращи захари, захароза и диастазна 

активност. Акациевият мед бе с най-ниско водно съдържание, обща киселинност и 

диастазна активност. Липовият мед показваше понижение на диастазната активност в 

35.72% от случаите. Полифлорният мед беше с най-ниско съдържание на редуциращи 

захари и хидроксиметилфурфурол, а при 12.92% от пробите водното съдържание бе 

повишено, 14.52% бяха с повишение на общата киселинност и 6.46% - с понижена 

диастазна активност (Dinkov and Rusev, 2000). 

През 2005 г. бе направен обзор на физико-химичните критерии и стандартните 

изисквания при изследването на пчелен мед в нашата страна (Dinkov, 2005). Заедно с 

широко използваните параметри като водно съдържание, съдържание на захари и т.н., бе 

отделено специално внимание на съдържанието на пролин, инвертазната активност и 

специфичната оптична активност като съвременни методи за определяне на качеството на 

пчелния мед.  Представени бяха данни за стойностите за България на някои видове пчелен 

мед, срещащи се и в други балкански страни: инвертазна активност за манов и 

полифлорен мед – 30.48 IN и съответно 11.0 IN; акациев мед – 3.8 IN; съдържание на 

пролин ( 180 mg.kg
-1

 в манов мед), полифлорен мед (267.2 mg.kg
-1

), липов мед (469 

mg.kg
-1

), акациев мед (213.4 mg.kg
-1

) и специфична оптична активност: (-) 17 и (-) 15.1 

[α]D
20

 за акациев мед и 4.9 [α]D
20

 за манов мед (Dinkov, 2005). 
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Според представените данни като монофлорни след 2000 г. в нашата страна са 

получени, установени и изследвани повече от 11 вида пчелен мед.                  

 

4.1.2.Изследвания на видовия състав и качествените характеристики на 

пчелния мед, получаван в района на гр. Калофер 

През периода 2010-2012 г. бяха извършени комплексни сравнителни изследвания на 

основните качествени показатели на получавания пчелен мед в 3 сертифицирани по 

изискванията за биопроизводство пчелина, намиращи се в района на гр. Калофер.  

В достъпните ни литературни източници не бяха установени проучвания на 

промените в инвертазната активност и въглехидратния спектър на съхраняван при 

регламентирани условия за период от 1 г. биологично произведен пчелен мед.  

Цел на нашето проучване бе, да се изследват промените в инвертазната активност 

при произведения по изискванията на сертифицирано биопроизводство полифлорен и 

акациев пчелен мед от района на гр. Калофер, съхраняван за 1 г. при температура до 25С, 

съгласно въведените у нас нормативни изисквания (Наредба № 9 на МЗГ, 2005).  

При проведените анализи на полифлорния мед преди началото на съхранение най-

високи стойности за инвертазна активност бяха установени при меда от 2
-рия

 пчелин 

(33.594  0.017 IN), следвани от тези за 1
-вия

 (28.245  0.012 IN), и 3
-ия

 пчелин (24.88  

0.941 IN). След периода на съхранение стойностите на инвертазната активност бележеха 

лек спад като се запазваше горепосочената последователност. Най-високи стойности бяха 

установени при полифлорния мед от 2-рия пчелин (32.0260.099 IN), следвани от тези при 

1-вия пчелин (26.893  0.038 IN), а най-ниски нива бяха установени при меда от 3-ия 

пчелин (23.91  0.021 IN), (табл. 14).  

 

Таблица 14. Сравнителни данни за инвертазната активност (IN),  

при биологично произведен полифлорен и акациев мед,  

съхранявани при складови условия за 1 г. (от 2010 до 2011 г.). 
 

Стати- 

стически 

показатели 

1
-ви

 пчелен 2
-ри

 пчелин 3
-ти

 пчелин 

Полифлорен мед  Полифлорен мед  Акациев мед  Полифлорен мед  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 X *
; 
**

 
28.245

(1)
 26.893

(1)
 

 

33.594
(2)

 32.026
(2) 

 

14.285
(3) 

 

12.12
(3)

 

 

24.88
(3.1)

 

 

23.91
(3.1)

 

 

 () SD 0.012 0.038 

 

0.017 0.099 

 

0.018 

 

0.030 

 

0.941 

 

0.021 

 

Min. 28.21 26.85 

 

33.58 31.89 

 

14.26 

 

12.07 

 

24.23 

 

23.89 

 

Max. 28.26 26.96 33.62 32.15 14.32 12.18 25.96 23.93 

* p < 0.01 при сравнение на инвертазната активност при полифлорния мед от 1-вия 
(1)

, 2-рия пчелин 
(2) 

и 

акациевия мед от 3-тия пчелин 
(3)

. 

** p=0.1491 при сравнение на инвертазната активност при полифлорния мед от 3-тия пчелин 
(3.1)

. 

 

Тенденцията за понижение на инвертазната активност се потвърждаваше и при 

акациевия мед. След едногодишно съхранение при същите условия стойностите на 

показателя при този вид мед се понижаваха от 14.285  0.018 IN до 12.12  0.030 IN  в края 

на периода. В процентно изражение след едногодишно съхранение тези стойности 

възлизаха на 84.84% от началното ниво или това представляваше 15.16%-но понижение на 

инвертазната активност.  

 

На таблица 15 са представени данните за въглехидратния състав на съхранявания 

полифлорен и акациев биологично произведен пчелен мед. 
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Таблица 15. Въглехидратен спектър след съхранение за 1 г.  

на биологично произведен акациев и полифлорен пчелен мед (g/100 g).  
 

Стат. 
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ели 
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Г
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о
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Т
р
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о
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М
ел

и
б

и
о

за
 

М
ел

и
ц

и
т
о

за
 

Акациев мед (Bee honey from Robinia sp.) 

X 42.76 27.5 70.26 1.55 0.60 1.18 0.54 0.28  Н.Д.* Н.Д. 

SD 1.24 1.11 2.26 0.05 0.63 0.21 0.36 0.04 Н.Д. Н.Д. 

Полифлорен мед (Multifloral honey) 

X 41.16 27.11 68.28 1.51 0.14 1.17 0.9 0.65 Н.Д. Н.Д. 

SD 0.81 0.85 0.94 0.07 0.20 0.26 0.69 0.19 Н.Д. Н.Д. 

*Н.Д. – не се доказва. 

 

4.1.3.Изследвания на качествените показатели на рапичния пчелен мед, получаван в 

района на гр. Стара Загора  

Получените резултати при органолептичното изследване на рапичния мед показаха, 

че този вид мед има мътнобял до бял цвят. Веднага след центрофугирането показва 

полутечна консистенция, но бързо кристализира. Ароматът на рапичния мед е 

специфичен, а вкусът – характерен сладък, в някои случаи с много лек кисел оттенък.  

Таблица 16. Сравнение на физико-химичните качествени показатели  

на старозагорския (n=10) и европейския рапичен мед 
 

Качествени показатели 

 

 

Резултати за 

Старозагорски 

рапичен мед 

Данни от литературни  

източници за сравнение 

Devillers et al., 2004 Piaza and Oddo, 2004 

Водно съдържание (%) 

 

X          16.8 

SD    0.2108 

Min      16.6 

Max      17 

18.46              

 0.655            

17.00  

19.80 

- 

- 

14.7  

21.3 

p<0,05   

Свободна киселинност 

(meq.kg
–1

) 

 

X           36.3 

SD    1.1595 

Min       35 

Max      38 

10.66 

 1.318 

6.510 

12.30 

9.4 - 22 

- 

- 

- 

р<0.05  - 

 

 

рH 

X          3.232 

SD   0.01032 

Min      3.22 

Max      3.25 

4.019 

 0.119 

3.700 

4.260 

3.9 – 4.1 

- 

- 

- 

р<0.05   

Електропроводимост 

(mS.cm
–1

) 

 

X          0.128 

SD   0.00105 

Min      0.127 

Max     0.13 

0.2031 

 0.4435 

0.110 

0.269 

0.14 – 0.34 

- 

- 

- 

p=0.4979  

Диастазна активност 

(Готе), (DN) 

 

X        12.9 

SD   0.1051 

Min    12.8 

Max    13.1 

26.85 

  5.911 

11.20 

36.80 

10 – 46.6 

- 

- 

- 

p<0.05   

Хидроксиметилфурфуро

л (ХМФ), (mg.kg 
–1

) 

 

X        14.89 

SD   0.3528 

Min     14.4 

Max    15.36 

3.196 

 1.665 

 0.210 

5.950 

- 

- 

- 

- 

p<0.05 
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Инвертазна активност 

(IN) 

 

X     10.643 IN 

SD   0.0241 

Min    10.62 

Max   10.69 

132.9 U/kg 

±33.8  

[von der Ohe W., 

von der Ohe K. 

(1996)]  

77.1 U/kg 

- 

39.7 

50.7 

[Krauze and Zalewski 

(1991)] 

Специфична оптична 

активност, [α]D
20

 

 

X      (–) 12 

SD     0.8164 

Min  (–) 11 

Max (–) 13 

 

- 

 

- 

 

Поленовият анализ на меда от рапица показва завишено количество на поленови 

зърна. Техният процент надвишава 40%, което причислява рапичния мед към богатите на 

полен видове пчелен мед. Тези данни отговарят на стойностите, получени за европейския 

рапичен мед с установен процент на специфичен полен от 40 до 90% (Piaza and Oddo, 

2004). При нашите проучвания на рапичния мед се установяваха статистически значими 

разлики при следните показатели:  водно съдържание, свободна и активна киселенност, 

диастазна активност и съдържание на HMF (табл. 16). Единствено при показателя 

електропроводимост разликите не бяха статистически достоверни (p = 0.4979). Правеха 

впечатление по-високите стойности на свободната киселинност при старозагорския 

рапичен мед (36.3 meq.kg
–1

). Тази разлика се запазваше и при активната киселинност. По-

ниските стойности на активната киселинност при старозагорския рапичен мед обуславят 

констатирания при органолептичното изследване леко кисел привкус. 

 

4.1.4. Разработване и апробиране на трансформирана техника за пробоподготовка, 

изброяване и изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед. 

Определяне на повторяемост на резултатите  

Според Bulgarian State Standard 17397-1(2005): “Повторяемост е степен на съвпадане 

на резултати от последователни измервания на една и съща измервана величина, 

извършени при едни и същи условия на измерване (една и съща процедура на измерване; 

един и същ наблюдател; един и същ измерителен уред, използван при едни и същи 

условия; едно и също място; повторение през кратък период от време)”.  

Съгласно тези изисквания на 14.06.2010 г. бяха направени последователно 10 бр. 

анализи на проба мед от кориандър (Ямболски регион, реколта 2000 г.).  

Резултатите за броя на поленовите зърна в двете мрежи на камерата при 10-те 

изпитвания (А1-10) бяха, както следва: 

А1 = 16 / 2 (брой на мрежите за отчитане) = 8 

А2 = 15 / 2 = 7.5  

А3 = 15 / 2 = 7.5  

А4 = 16 / 2 = 8  

А5 = 15 / 2 = 7.5  

A6 = 15 / 2 = 7.5  

A7 = 16 / 2 = 8  

A8 = 15 / 2 = 7.5  

A9 = 16 /2 = 8  

A10 =16 / 2 = 8  

Х      7.75 

Min   7.5  

Max   8 

SD 0.2635147 

RSD% (CV%) = 0.2635147 / 7.75 х 100 = 3.4 % 
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При десетократно определяне на показателя при една и съща проба степента на 

релативното стандартно отклонение RSD% (CV%) показа стойности от 3.4 %, поради това 

бихме могли да заключим, че предлаганата транформирана техника при своето 

първоначално апробиране е показала приемливи нива на показателя повторяемост на 

резултатите. 

4.2.ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА 

 НА ЦВЕТНИЯ ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ 

4.2.1.Определяне на водното съдържание и общия минерален състав на цветен 

пчелен прашец от 8 района на България 

Най-високо водно съдържание при неизсушения пчелен прашец бе установено при 

проба от района на гр. Сливен (31.25%), следван от Странджа (30.82 0.02), Враца (26.2-

26.4) и Шумен (25.5 0.77). Най-високи стойности при изсушения пчелен прашец бяха 

установени отново в района на гр. Сливен (18.6%), следван от Странджа (18.430.03), 

районите на гр. Ловеч (16.5%), гр. В. Търново (14.75%; 15.6%), гр. Шумен (15.21.85), гр. 

Карлово (15.1;15.3), а най-ниски в района на гр. Стара Загора (12.03%; 13.04%). 

Констатирани бяха статистически достоверни разлики при водното съдържание на 

неизсушения и изсушения пчелен прашец от района на гр. Шумен (p<0.01), както и 

тенденция за чувствителна разлика в стойностите на показателя при пробите и от 

останалите райони. Тя се потвъждаваше и при обобщеното сравнение на данните за водно 

съдържание при пробите от всички обследвани райони (p<0.01), (табл. 17).  

 

Таблица 17. Водно съдържание и общ минерален състав  

на пчелен прашец (p < 0.01 -
1;2;3;4

*) 
 

Показатели 

/ Райони  

С
тр

ан
д

ж
а
 

 

С
л

и
в
е
н

 

 

В
р

ац
а
 

 

Ш
у

м
ен

 

С
тa

р
а 

З
аг

о
р

а 

Л
о

в
еч

 

В
.Т

ъ
р

н
о

в
о

 

К
ар

л
о

в
о

 

 

 

 

Водно 

съдържани, 

% 

 

 

 

 

Н
еи

зс
у

ш
ен

 

(n
=

4
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

4
) 

Н
еи

зс
у

ш
ен

 

(n
=

1
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

1
) 

Н
еи

зс
у

ш
ен

 

(n
=

2
) 

Н
еи

зс
у

ш
ен

 

(n
=

6
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

6
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

2
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

1
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

3
) 

И
зс

у
ш

ен
 

(n
=

2
) 

30.82 

 0.02 

Min 

30.8 

Max 

30.84 

18.43 

 0.03 

Min 

18.4 

Max 

18.46 

 

31.25 

 

18.6 

 

26.4 

26.2 

25.5 

0.771* 

Min 25 

Max 

26.6 

15.2 

1.851* 

Min 12.8 

Max  

6.4 

 

13.04 

12.03 

 

16.5 

 

15.4 

15.6 

14.75 

 

15.1 

15.3 

Водно съдържание, според технологичната обработка,% 

Неизсушен 

(n = 13) 
27.7 2.7

2
* 

Min 25 

Max 31.25 

Изсушен 

(n = 19) 
15.85 2.09

2
* 

Min 12.03 

Max 18.6 

Общ 

минерален 

състав,  

% 

2.45 

 0.05 

Min 

2.4 

Max 

2.5 

1.64 

 0.45 

Min 

0.9 

Max  

1 

3.4 2.3 2.5 

2.4 

2.35 

 0.363* 

Min 2 

Max 2.8 

1.76 

 0.053* 

Min 1.7 

Max 1.8 

1.2 

1.8 

2.3 1.8 

2 

2 

 

0.91 

0.92 

 

Общ минерален състав, според технологичната обработка,% 

Неизсушен 

(n = 13) 

2.47 0.364* 

Min 2 

Max 3.4 

Изсушен 

(n = 19) 

1.560.484* 

Min 0.90 

Max 2.3 

 

Най-висок общ минерален състав при неизсушения прашец бяха установени при 

пробите от района на гр. Сливен (3.4%), следвани от тези от Странджа (2,45 0,05%), а 
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най-ниски за районите на гр. Враца (2.4%;2.5%) и гр. Шумен (2.35 0.36%). Най-високи 

стойности при изсушения пчелен прашец бяха установени в района на гр. Сливен и гр. 

Ловеч (2.3%), а най-ниски за районите на гр. Шумен (1.76 0.05%), гр. Стара Загора (1.2%; 

1.8%), Странджа (1.64 0.45%) и гр. Карлово (0.91; 0.92). Установени бяха статистически 

достоверни разлики за общ минерален състав при неизсушения и изсушения пчелен 

прашец от района на гр. Шумен (p<0.01), както и тенденция за чувствителна разлика в 

стойностите и от останалите райони. Тази констатация се потвърждава и при обобщеното 

сравнение на данните за общ минерален състав на прашеца от всички райони (p<0.01), 

(табл. 17). 

4.2.2.Определяне съдържанието на Pb и Cd в пчелен прашец от 8 района на България 

Най-високо съдържание на Pb при неизсушения пчелен прашец бе установено при 

пробите неизсушен пчелен прашец от Старозагорски район (0.493 - 0.494 mg/kg), следвано 

от прашеца от Странджа (0.488  0.000080
 
mg/kg), гр. Враца (0.482-0.483 mg/kg), гр. 

Сливен (0.481-0.482 mg/kg) и т.нат. Установени бяха статистически достоверни разлики 

между съдържанието на Pb при пробите неизсушен и изсушен пчелен прашец от 

Странджа (P<0.01) и района на гр. Шумен (P=0.0145), но не бе доказана тенденция за 

достоверност на разликите при пробите от останалите райони (табл. 20). Най-високо 

съдържание на Cd при неизсушения пчелен прашец бе установено при пробите от района 

на гр. Ловеч (0.030 mg/kg), следвани от тези от Враца (0.028-0.029 mg/kg), докато най-

ниски стойности бяха установени при пробите от Странджа (0.0225 – 0.023 mg/kg), тези от 

района на гр. В. Търново (0.020-0.021 mg/kg) и гр. Карлово (0.019-0.020 mg/kg). Не бяха 

констатирани статистически достоверни разлики между съдържанието на Cd при 

неизсушения и изсушения пчелен прашец и тендендия за достоверност на показателя при 

пробите от останалите райони (табл. 18). 

Въз основа на получените резултати във връзка с оценката на риска за 

консуматорите може да се посочи, че стойностите на Pb и Cd са под максимално 

допустимите нива, препоръчвани за пчелния прашец - под 0.03 mg/kg за Pb и под 0.5 

mg/kg за Cd (Campos et al., 2008).  

 

Tаблица 18. Съдържание на Pb и Cd в пчелен прашец (P<0.01 – 
1; 3; 4

; P = 0. 0145- 
2
). 

Съдържание на Pb, mg/kg 

Странджа Сливен Враца Шумен 
Ст. 

Загора 
Ловеч 

В. 

Търново 
Карлово 

Неизс. 

(n=4) 

Изс. 

(n=4) 

Неизс. 

(n=1) 

Изс. 

(n=1) 

Неизс. 

(n=2) 

Неизс. 

(n=6) 

Изс. 

(n=6) 

Изс. 

(n=2) 

Изс. 

 (n=1) 

Изс. 

 (n=3) 

Изс. 

(n=2) 

0.468 

 
0.0000821 

Min  

0.467 

Max  

0.469 

 

0.488 

 
0.000081 

Min  

0.487 

Max  

0.489 

 

0.482 0.481 0.483 

0.482 

0.4775 

 
0.00105
2 

Min  

0.476 

Max  

0.479 

 

0.4625 

 
0.001242  

Min 

 0.454 

Max  

0.479 

0.493 

0.494 

0.454 0.473 

0.472 

0.473 

0.451 

0.450 

Съдържание на Pb преди и след изсушаване на пчелен прашец, mg/kg 

Неизсушен (n = 13) 

0.4756923 0.00057;Min 0.467; Max 0.483 

Изсушен (n = 19) 

0.47205260.0016; Min 0.45;Max 0.494 

Съдържание на Cd, mg/kg 
0.0225 

0.00005 

Min 0.022 

Max  

0.023 

 

0.023 

 
0.00005 

Min  

0.022 

Max  

0.023 

0.028 0.028 0.029 

0.028 

0.0253 

 0.000136 

Min  

0.023 

Max  

0.027 

0.0258 

 
0.0000752 

Min  

0.025 

Max  

0.027 

0.025 

0.024 

0.030 0.020 

0.021 

0.020 

0.019 

0.020 

Съдържание на Cd преди и след изсушаване на пчелен прашец, mg/kg 
Неизсушен (n = 13) 

0.02510.0024;Min 0.022;Max 0.029 

Изсушен (n = 19) 

0.02380.0030;Min 0.019;Max 0.030 
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4.2.3. Микробиологичните проучвания на цветен пчелен прашец, проведени в 

периода 2014-2016 г. 

На таблица 19 са представени резултатите, получени при определяне на водната 

активност, общия брой микроорганизми и броя микроорганизми от сем. 

Enterobacteriaceae. Най-високи стойности на водната активност при изсушения пчелен 

прашец бяха установени в Странджа (0.450/21.9ºС) и тези от района на гр. Ловеч 

(0.388/23.8ºС), следвани от гр. Сливен (0.309/23.2 ºС), гр. В. Търново (0.298/22.3 ºС), и гр. 

Шумен (0.183/20.2 ºС). Пробите изсушен пчелен прашец показаха стойности на водната 

активност между 0.183 и 0.450, а при пробите неизсушен пчелен прашец показателят 

варираше между 0.715 и 0.725 (табл.19). 

Най-голям общ брой микроорганизми бе установен в неизсушения пчелен прашец от 

района на гр. Враца (6.28  × 10
5 

CFU/g), следван от гр. Шумен (3.7  × 10
5
 CFU/g), гр. 

Сливен (2.8  ×  10
5
 CFU/g), и Странджа (10.6  ×  10

4 
 CFU/g). Най-високи стойности на 

микроорганизми при изсушения пчелен прашец бяха установени при пробите от района на 

гр. В. Търново (7.55  × 10
4
   CFU/g), следвани от гр. Ст. Загора (7  × 10

4 
CFU/g), гр. Шумен 

(5.8 × 10
4
  CFU/g), гр. Ловеч (5.5 × 10

4 
CFU/g), Странджа (5 × 10

4
  CFU/g) и гр. Сливен (3 × 

10
4
   CFU/g), (табл. 19). 

Най-голям брой микроорганизми от сем. Enterobacteriaceaе бе установен в 

изсушения пчелен прашец от Странджа (8.5 × 10
3
 CFU/g), следван от районите на гр. 

Шумен (3.6 × 10
3
 CFU/g), гр. Сливен (1.5× 10

3
 CFU/g), гр. В. Търново (1.4× 10

3
 CFU/g) и 

гр. Ловеч (7.5×10
2
 CFU/g). Не бяха констатирани микроорганизми от сем. 

Enterobacteriaceaе при пробите от районите на гр. Стара Загора и гр. Карлово. Най-високи 

стойности на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae при неизсушения пчелен прашец 

бяха установени също при пробите от Странджа (5 × 10
4
 CFU/g), следвани от тези от 

районите на гр. Сливен (3.7 × 10
4
 CFU/g), гр. Шумен (1.4 × 10

4
 CFU/g), и гр. Враца (1.32 × 

10
4
 CFU/g), (табл. 19). 

 

Таблица 19. Водна активност, общ брой микроорганизми и общ брой на микроорганизми 

от сем. Enterobacteriaceae в цветен пчелен прашец от 8 района на България (n=32) 
 

 

 

Райони 

Изсушен пчелен прашец 

                                       (n=19) 

 

 

Райони 

Неизсушен пчелен прашец  

(n=13) 

 

Водна 

активност 

(Aw / °C) 

Общ брой 

микроорга-

низми 

(CFU/g) 

 

Enteroba-

cteriaceae 

(CFU/g) 

Водна 

активност 

(Aw/°C) 

Общ 

брой 

микроорг

анизми 

(CFU/g) 

Enteroba-

cteriaceae 

(CFU/g) 

 

Ловеч 

(n=1) 

 

0.388/ 

23.8ºС 

 

 

5.5×104 

 

7.5 × 102 

 

Враца (n=2) 

 

0.715/ 

20.8ºС 

 

6.28×105 

 

1.32×104 

Странджа 

(n=4) 

0.450/ 

21.9ºС 

5×104  8.5 × 103 Странджа  

(n=4) 

0.718/ 

22.2ºС 

10.6×104   5 × 104 

Шумен 

(n=6) 

0.183/ 

20.2 ºС 

5.8×104   3.6 × 103 Шумен  

(n=6) 

0.725/ 

20.6ºС 

3.7  × 105 1.4 × 104 

          Сливен  

(n=1) 

0.309/ 

23.2 ºС 

3 × 104    1.5 × 103 Сливен  

(n=1) 

0.722/ 

23.4 ºС 

2.8 ×105 

 

3.7  ×  104 

Велико Търново 

(n=3) 

0.298/ 

22.3 ºС 

7.55×104    1.4 × 103 - - - - 

Стара Загора  

(n=2) 

0.234/ 

22.9ºС 

7  × 104 неуста-

новени* 

- - - - 

Карлово  

(n=2) 

0.403 / 

25ºС 

4.55 ×104 неуста-

новени* 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

неустановени * - не е отчетен брой на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae при директно 

инокулиране на 100 l от разреденото основно разреждане върху VRBD агар (виж Материал и 

методи). 
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На таблица 20 са представени резултатите за степен на контаминация и видовете 

микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae и сем. Pseudomonadaceae в изследвания 

пчелен прашец. Видно е, че в изследваните 32 броя проби от 8 района на страната бяха 

доказани повечето представители на колиформите, както и някои други представители на 

сем. Enterobacteriaceae, до момента неконстатирани в този продукт, предназначен за 

консумация от човека. Установено бе, че във всички райони, както при неизсушения, така 

и при изсушения пчелен прашец бяха доказани микроорганизми от Pantoea spp. (100%). 

Най-висока степен на контаминираност в пробите изсушен пчелен прашец от всички 

райони, без тези от района на гр. Шумен, бе констатирана с микроорганизма Pantoea 

agglomerans (68.4%). Установено бе, че другия доказан микроорганизъм от това семейство 

- Pantoea agglomerans bgp 6 се установяваше само в пробите изсушен пчелен прашец от 

района на гр. Шумен (31.6%). При пробите неизсушен пчелен прашец най-висока степен 

на контаминираност с Pantoea agglomerans bgp 6 бе установена при пробите от Странджа 

и тези от гр. Шумен (77%), следвани от тези от гр. Враца и гр. Сливен (23%), при които бе 

констатирана Pantoea agglomerans (табл.20). 

Таблица 20. Степен на контаминация* с микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae  

и Pseudomonadaceae в цветен пчелен прашец от България (n=32) 
 Проби изсушен пчелен прашец  

(n = 19) 

Проби неизсушен пчелен прашец 

(n = 13) 

Изолирани видове  Бр. 

контаминирани 

проби 

Степен на 

контаминация  

(%) 

Бр. 

контаминирани 

проби 

Степен на 

контамина-

ция (%) 

Pantoea species 

Pantoea agglomerans  13 

(Всички райони 

без Шумен) 

 

68.4 

3 

(Враца  

и Сливен) 

 

23 

Pantoea agglomerans bgp 6  6 

(Шумен) 

31.6 10 

(Странджа  

и Шумен) 

77 

Citrobacter species 

 

Citrobacter freundii 

 

9 

(Ловеч, Шумен и 

Стара Загора) 

47  

- 

 

- 

Proteus species 

Protеus.vulgaris 

 

1 

(Сливен) 

5.3 10 

(Странджа  

и Шумен) 

77 

Proteus mirabilis 

 

6 

(Шумен) 

31.6 6 

(Шумен) 

46 

Serratia species 

Serratia odorifera 

 

3 

(В. Търново) 

15.8 - - 

Serratia liquefaciens/grimesii  - - 4 

(Странджа) 

31 

E.coli species 

E.coli - - 8 

(Враца  

и Шумен) 

62 

Pseudomonas species 

Flavimonas oryzihabitans - - 2 

(Враца) 

15 

*Степента на контаминация се изчислява като броят на позитивните проби изсушен, 

респ. неизсушен пчелен прашец се разделя на общия брой на пробите, след което се 

умножава по 100. 

На второ място, след микроорганизмите от Pantoea spp. при пробите изсушен пчелен 

прашец се нареждаше Citrobacter freundii, който бе доказан в пробите от районите на гр. 

Ловеч, гр.Шумен и гр.Стара Загора (47%). Следва да се посочи, че този вид 
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микроорганизъм не бе установен в пробите неизсушен пчелен прашец от същите райони 

(табл. 20).  

Микроорганизмите от род Proteus заемаха трето място по степен на 

контаминираност при изсушения и се нареждаха на второ място при неизсушения пчелен 

прашец. Най-често при пробите изсушен пчелен прашец бе доказан Prot.  mirabilis 

(31.6%), което обаче бе установено само при пробите от района на гр. Шумен. 

Чувствително по ниска степен на контаминираност при изсушения пчелен прашец бе 

установена с Prot.  vulgaris (5.3%), който бе констатиран само в пробите от района на гр. 

Сливен. При пробите неизсушен пчелен прашец по-висока степен на контаминираност с 

микроорганизми от род Proteus бе установена с вида Prot.  vulgaris, който бе доказан при 

пробите от Странджа и тези от района на гр.Шумен (77%). Съответно Prot.  mirabilis бе 

установен само в пробите неизсушен пчелен прашец от района на гр. Шумен (46%). 

Микроорганизмите от род Serratia бяха костатирани само в пробите пчелен прашец от два 

от обследваните региони. В пробите изсушен пчелен прашец от района на гр. В. Търново 

бе доказана Serratia odorifera (15.8%), а в неизсушения пчелен прашец от Странджа бе 

установена Serratia liquefaciens/grimesii (31%). Докато при пробите изсушен пчелен 

прашец от всички райони не бяха констатирани E.coli, то при неизсушения междинен 

продукт, непредназначен за консумация от човека, в два от обследваните райони (гр.Враца 

и гр.Шумен), бяха установени E.coli (62%). Констатирано бе също, че след последващото 

изсушаване и едногодишно съхранение във вакуумирано състояние при (-) 18°С на 

пробите неизсушен пчелен прашец в изсушения продукт не се установяват E.coli. Тези 

данни ни дават основание да препоръчаме превантивното изследване за наличие на E.coli 

на неизсушения пчелен прашец преди съхранението му в замразено състояние и се 

предлага специфична ветеринарно-санитарна преценка по отношение на превенцията от 

Е.coli на пчелния прашец за консумация от човека. Единствено при пробите неизсушен 

пчелен прашец от района на гр. Враца бяха констатирани микроорганизми от сем. 

Pseudomonadaceae. Бе доказана 15%-на контаминираност с Flavimonas oryzihabitans (табл. 

20). 

На табл. 21 са представени данните за установените видове микроорганизми и 

степента на контаминация на пробите пчелен прашец с микроорганизми от сем. 

Staphylococcaceae.  

В най-висока степен (79%) бе установена контаминираност на изсушения пчелен 

прашец със S.  hominis ss hominis, който бе установен във всички обследвани райони. При 

сравнение с пробите неизсушен пчелен прашец беше установена ниска степен на 

контаминираност с горепосочения микроорганизъм (едва 8%), доказано само при 

неизсушения прашец от района на гр. Сливен.   

При неизсушения пчелен прашец S. еpidermidis бе е установен в 92% от пробите, 

докато в изсушения прашец нивото на контаминираност с този микроорганизъм бе 31%. 

Най-високостепенна контаминираност при пробите изсушен пчелен прашец бе установена 

с микроорганизма S.  hominis ss hominis (79%).  (табл.21). 

На таблица 22 е отразена степента на контаминация и установените видове 

микроорганизми от сем. Bacillaceae e сем. Micrococcaceae в цветния пчелен прашец. От 

установените видове най-често в изсушения пчелен прашец бе констатиран B. pumilis, 

който се доказва в 100% от пробите от всички обследвани райони. Чувствително в по-

нисък процент (16%) в изсушения пчелен прашец бе установен B. amyloliquefaciens, който 

бе констатиран само в пробите от района на гр. Стара Загора и гр. Карлово. Докато в 

пробите изсушен пчелен прашец не се установяваше B. subtilis, то в неизсушения пчелен 

прашец той бе констатиран в 62% от пробите. Най-високостепенна контаминация при 

пробите неизсушен и изсушен пчелен прашец бе констатирана с B. pumilis, който бе 

установен в 85%, респ в 100% от пробите. На второ място при неизсушения пчелен 

прашец се нареждаше B. subtilis (62%), който не бе доказан в пробите изсушен пчелен 

прашец. В пробите неизсушен пчелен прашец от района на гр. Враца бе установен 
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Arthrobacter globiformis, което възлизаше на общо 15% от изследваните проби неизсушен 

пчелен прашец. 

 

Таблица 21. Степен на контаминация* и установени видове микроорганизми от сем. 

Staphylococcaceae в цветен пчелен прашец от 8 района на България (n=32) 
 

*Степента на контаминация се изчислява като броят на позитивните проби изсушен, респ. неизсушен 

пчелен прашец се разделя на общия брой на пробите, след което се умножава по 100. 

За пръв път в проби изсушен пчелен прашец беше доказан B. amyloliquefaciens, 

констатиран при пробите от района на гр. Стара Загора и гр.Сливен (16% от пробите 

изсушен пчелен прашец) и Arthrobacter globiformis, установен в пробите неизсушен 

пчелен прашец от районите на гр.Враца и гр.Шумен (62% от общо изследваните проби 

неизсушен пчелен прашец и 32% от пробите изсушен пчелен прашец.  

На таблица 23 са представени получените резултати за водното съдържание, водната 

активност (Аw), общия брой на микроорганизите и броя на микроорганизмите от сем. 

Enterobacteriaceae във вакуумно съхраняван неизсушен и изсушен цветен пчелен прашец, 

получени в пчелин от района на гр. Шумен. Резултатите от проведените  изследвания в 

периода 2015-2016 г. показаха най-високи стойности на водно съдържание при пробите 

неизсушен пчелен прашец от 2014 г. (25.5   0.77 %), следвани от тези при неизсушения 

пчелен прашец от 2016 г. (24.15%),  изсушения прашец от 2015-2016 (15.2  1.85
 
%) и 

изсушения пчелен прашец от 2016 г. (12.2 %). Установени бяха статистически достоверни 

разлики при сравнение на показателя при получения през 2014 г. неизсушен и изсушен 

цветен пчелен прашец (P<0.01), (табл. 23). Най-високи стойности за водна активност бяха 

констатирани при неизсушения пчелен прашец от 2014 г. (0.725). Изсушеният пчелен 

прашец показа водна активност между 0.180 и 0.183, а неизсушения продукт – между 

0.684 и 0.725.  

Изсушен пчелен прашец 

(n=19) 

Неизсушен пчелен прашец 

(n=13) 

сем. Staphylococcaceae 

 

Райони/ 

видове 

Бр. контами-

нирани 

проби 

Степен на 

контаминация 

(%) 

 

Райони/ 

видове 

Бр. 

контаминирани 

проби 

Степен на 

контаминация 

(%) 

Шумен /  

S. hominis ss 

hominis 

6 32 Шумен / 

S. epidermidis 

6 46 

Странджа / 

S. epidermidis 

4 21 Странджа / 

S. epidermidis 

 

4 

 

31 

Сливен / 

S. hominis ss 

hominis 

 

1 5 Сливен / 

S. hominis ss 

hominis 

1 8 

Ст. Загора / 

S. hominis ss 

hominis 

2 10.5 Враца / 

S. epidermidis 

2 15 

Карлово / 

S. hominis ss 

hominis 

2 10.5 - - - 

Велико Търново / 

S. hominis ss 

hominis 

3 16 - - - 

Ловеч / 

S. hominis ss 

hominis 

1 5 - - - 

Общо  

S.  hominis ss 

hominis 

15 79 Общо  

S.  hominis ss 

hominis 

1 8 

Общо S. 

epidermidis 

4 21 Общо  

S. epidermidis 

12 92 
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Таблица 22. Степен на контаминация* и установени видове микроорганизми  

от сем. Bacillaceae и сем. Micrococcaceae в цветен пчелен прашец  

от 8 района на България (n=32) 

*Степента на контаминация се изчислява като броят на позитивните проби изсушен, респ. неизсушен 

пчелен прашец се разделя на общия брой на пробите, след което се умножава по 100. 

По-висок общ брой микроорганизми бе установен при неизсушения прашец от 2014 

(3.7 × 10
5 

CFU/g) и 2016 г. (7.1 × 10
4
 CFU/g), в сравнение с изсушения пчелен прашец (1.1 

× 10
4 

– 6.9 × 10
4 

CFU/g). (тaбл. 23).   

Taблица 23. Водно съдържание, водна активност, общ брой микроорганизми и 

микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae във вакуумно съхраняван неизсушен и 

изсушен цветен пчелен прашец от района на гр. Шумен (p<0.05
 1

). 
 

 

Показатели 

 

Проби от 2014 Проби от 2016 

Изследвания  

през 2015 

Изследания  

през 2016 

Изследания  

през 2016 

Неизсушен  

(n=6) 

Изсушен 

(n=6) 

Изсушен 

(n= 6) 

Неизсушен 

(n= 2) 

Изсушен 

(n= 2) 

Водно съдържание, 

% 
25.5   0.77 

1 

Min 25 

Max 26.6 

(Dinkov et al., 

2014) 

15.2   1.85 
1 

Min 12.8 

Max 16.4 

(Dinkov et al., 2014) 

24.15 12.2 

Водна активност  

(Aw / °C) 

0.725 / 20.6 ºС 0.183 / 20.2 ºС 0,684 / 24ºС 

 

0,180/20.3 ºС 

Общ брой 

микроорганизми 

(CFU/g) 

3.7 × 10
5
 6.5  × 10

4
 6.9 × 10

4 

 

7.1 × 10
4
 1.1  × 10

4
 

Общ брой 

микроорганизми от 

сем.Enteroba-

cteriaceae (CFU/g) 

1.4 × 10
4
 3.6 × 10

3
 1  × 10

3
 0.75 × 10

3
 1  × 10

3
 

Изсушен пчелен прашец 

(n=19) 

Неизсушен пчелен прашец 

(n=13) 

Сем. Bacillaceae 

Шумен / 

B. pumilis 

Arthrobacter 

globiformis 

6 32 Шумен / 

B. pumilis 

B.subtilis 

Arthrobacter 

globiformis 

6 46 

Странджа /  

B. pumilis 

4 21 Странджа / 

B. pumilis 

 

4 

 

31 

Сливен /  

B. pumilis 

1 5 Сливен / 

B. pumilis 

1 8 

Ст. Загора / 

B. pumilis 

B. amyloliquefaciens 

2 10.5 Враца / 

Arthrobacter 

globiformis 

B.subtilis 

2 15 

Карлово / 

B. pumilis 

B. amyloliquefaciens 

2 10.5 - - - 

В. Търново / 

B. pumilis 

3 16 - - - 

Ловеч / 

B. pumilis 

B. amyloliquefaciens 

1 5 - - - 

Общо  

B. pumilis 

19 100 Общо  

B. pumilis 

11 85 

Общо  B. 

amyloliquefaciens 

3 16 Общо   

B. subtilis  

8 62 

Общо  Arthrobacter 

globiformis 

6 32 Общо  Arthrobacter 

globiformis 

8 62 

https://en.wikipedia.org/wiki/Micrococcaceae
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Най-високи стойности на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceaе бяха 

констатирани при неизсушения пчелен прашец от 2014 г.  (1.4 × 10
4 

CFU/g) и 2016 г. (0.75 

× 10
3
 CFU/g). Пробите изсушен пчелен прашец от 2014 г.  показаха стойности от 3.6 × 10

3
 

CFU/g, след една година и 1 × 10
3
 CFU/g, след 2-годишно съхранение (тaбл. 23). 

 

Тaблица 24. Видово диференциране на микроорганизмите, изолирани от съхраняван 

за продължителен период от време (1 и 2 години) във вакуумирано сътояние  

цветен пчелен прашец от района на гр. Шумен. 
 

 

Микроорганизми 

Проби от 2014 Проби от 2016 

Изследвания  

през 2015 

Изследания 

през 2016 

Изследвания  

през 2016 

Неизсушен  

(n=6) 

Изсушен 

(n=6) 

Изсушен 

(n=6) 

Неизсушен  

(n=6) 

Изсушен 

(n=6) 

 

 

Сем. 

Enterobacteriaceae  

 

 

Pantoea 

agglomerans  

Prot.mirabilis 

Prot.vulgaris 

E.coli 

 

 

Pantoea 

agglome-

rans  

Prot. 

mirabilis 

Citrob. 

freundii 

 

Pantoea 

agglo-

merans 

 

Pantoea 

agglomerans 

Pantoea dispersa 

Serratia 

fonticola 

Prot. mirabilis  

Raoultella 

planticola/ 

ornithinolytica 

Pantoea agglomerans 

Pantoea dispersa 

Serratia fonticola 

Raoultella planticola/ 

ornithinolytica 

Сем. 

Pseudomonadaceae 

 

- - - Flavimonas 

orizihabitans 

Achromobacter 

denitrificans 

Flavimonas 

orizihabitans 

Achromobacter 

denitrificans 

Сем. 

Staphylococcaceae 

S. epidermidis S. hominis ss 

hominis 

- S. sciuri ss sciuri S. sciuri ss sciuri 

Сем. 

Brevibacteriaceae  

 

- - - Brevibacterium 

epidermidis 

Brevibacterium 

epidermidis 

Сем. 

Micrococcaceae 

 

Arthrobacter 

globiformis 

Arthroba-

cter 

globiformis 

Arthroba-

cter 

globiformis 

- - 

Сем. Moraxellaceae 

 

- - - Psychrobacter 

phenylpyruvicus  

Psychrobacter 

phenylpyruvicus  

Сем. Bacillaceae B. pumilis 

B.subtilis 

Enterococcus 

faecalis 

B. pumilis 

Enterococcu

s faecalis 

Enteroco-

ccus faecalis 

B. pumilis 

 

B. pumilis 

 

 

На таблица 24 са представени резултатите от установените видове микроорганизми в 

пчелния прашец от района на гр. Шумен при едно- и двугодишно съхранение във 

вакуумирано състояние.  

Установено бе, че микроорганизмите от Pantoea spp. са основни микроорганизми, 

както в неизсушения, така и в изсушения пчелен прашец. Citrobacter freundii беше доказан 

в пробите изсушен пчелен прашец от 2014 г., след едногодишно съхранение (табл. 24).  

Пробите неизсушен и изсушен пчелен прашец от 2014 г. след едногодишно 

съхранение бяха контаминирани с Prot.  mirabilis. Този вид беше установен и в пробите 

неизсушен пчелен прашец от 2016 г. Prot.  vulgaris беше констатиран само при пробите 

неизсушен пчелен прашец от 2014 г., но не бе доказан при тези от 2016 г.  (табл. 24). 

Бактерии от род Serratia бяха установени при пробите неизсушен и изсушен пчелен 

прашец от 2016 г. Доказана бе контаминираност със Serratia fonticola. 

В пробите неизсушен пчелен прашец от 2014 г. бяха изолирани E.coli. Само при 

пробите неизсушен и изсушен пчелен прашец от 2016 г. бяха констатирани 

микроорганизми от сем. Pseudomonadaceae – установена бе контаминация с Flavimonas 

oryzihabitans и Achromobacter denitrificans. При нашите експерименти не бяха установени 

коагулазо-положителни стафилококи. Пробите изсушен пчелен прашец от 2014 г. бяха 

https://en.wikipedia.org/wiki/Micrococcaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacilli
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контаминирани със S.  hominis ss hominis. Staph. sciuri ss sciuri бе констатиран в 

неизсушения и изсушения пчелен прашец от 2016 г. Също в при пробите от 2016 г. бе 

доказан и Brevibacterium epidermidis (табл. 24).  
 

Таблица 25. Водна активност, общ брой и изолирани дрожди 

в цветен пчелен прашец от 8 района на България (n=32) 
 

 

Райони 

Изсушен пчелен прашец 

(n=19) 

 

 

Региони 

Неизсушен пчелен прашец  

(n=13) 

Водна 

активност 

(Aw / °C) 

Общ брой 

дрожди 

(CFU/g) 

 

Сем. дрожди 

 

Водна 

активност 

(Aw / °C) 

Общ 

брой 

дрожди 

(CFU/g) 

 

Сем. 

дрожди 

 

Ловеч 

(n=1) 

 

0.388/ 

23.8ºС 

 

 

0.6 x 10
4 
 

 

 

Saccharo-

mycetaceae 

Rhodotorula-

ceae 

 

Враца 

(n=2) 

 

0.715/ 

20.8ºС 

 

 

8.8 х 

10
4
 

 

Saccha-

romy-

cetaceae 

 

Странджа 

(n=4) 

 

0.450/ 

21.9ºС 

 

 

1.7 x 10
3 

CFU/g 

 

Saccharo-

mycetaceae 

Rhodotorula-

ceae 

 

Странджа 

(n=4) 

 

0.718/ 

22.2ºС 

 

 

4.6 x 

10
4 
 

 

Saccha-

romy-

cetaceae 

Rhodotoru

laceae 

 

Шумен 

(n=6) 

 

0.183/ 

20.2 ºС 

 

0.5 х 10
3
 

 

Saccharo-

mycetaceae 

 

Шумен 

(n=6) 

 

0.725/ 

20.6ºС 

 

0.9 х 

10
4
  

 

Saccha-

romy-

cetaceae 

Rhodotoru

laceae 

 

Сливен 

(n=1) 

 

0.309/ 

23.2 ºС 

 

 

5.7 х 10
3
 

 

Saccharo-

mycetaceae 

 

Сливен 

(n=1) 

 

0.722/ 

23.4 ºС 

 

9.9 х 

10
4
  

 

Saccha-

romy-

cetaceae 

Велико 

Търново 

(n=3) 

 

0.298/ 

22.3 ºС 

 

2.3 x 10
3 
 

Saccharo-

mycetaceae 

Rhodotorula-

ceae 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Стара 

Загора 

(n=2) 

 

0.234/ 

22.9ºС 

 

2.9 x 10
3 
 

 

Shacharo-

myces 

Rhodotorula-

ceae 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Карлово 

(n=2) 

0.403 /25ºС 1.9 x10
3 
 Saccharo-

mycetaceae 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Пробите неизсушен и изсушен пчелен прашец бяха контаминирани основно с  B. 

pumilis. Докато B. subtilis не бе установен при пробите изсушен пчелен прашец, този 

микроорганизъм бе доказан в неизсушения пчелен прашец от 2014 г. Вторият най-често 

доказван микроорганизъм в неизсушения прашец, след B. pumilis бе B. subtilis, който обаче 

не бе констатиран в никоя от пробите изсушен пчелен прашец. При нашите проучвания 

микроорганизмите Arthrobacter globiformis и Psychrobacter phenylpyruvicus, установени 

при неизсушения и изсушения пчелен прашец бяха доказани за пръв път. Enterococcus 

faecalis беше установен след едно- и двугодишно съхранение на пробите от 2014 г. (табл. 

24). 

При изследване на общия брой дрожди в пробите бяха установени по-високи 

стойности при неизсушения (0.9 – 9.9 х 10
4
 CFU/g) в сравнение с изсушения пчелен 

прашец (0,5 х 10
3
 - 0,6 x 10

4
  CFU/g), (табл. 25). 

При микроскопиране по метода на Gram, с оглед принципно първично 

диференциране (Quinn et al., 1994), бе установено, че дрождите от сем. Saccharomycetaceae 

представляват грам-положителни, кръгли или овални по форма клетки с установимо 
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различностепенно пъпкуване, а тези от сем. Rhodotorulaceae показват удължена форма и 

характерно септиране. С оглед диференциране от Candida albicans, които също са с кръгла 

до овална форма с изолатите, които показаха овална до кръгла микроскопска картина бе 

направен последващ диференциращ тест с растеж при термостатиране в овчи серум. След 

инкубацията при Candida albicans се установиха специфични герминативни тръби (Quinn 

et al., 1994), които липсваха при дрождите от сем. Saccharomycetaceae, констатирани в 

пчелния прашец. 

При обследване на изолатите от нашите проучвания на пчелен прашец не бяха 

установени горепосочените герминативни тръби, което изключваше потенциалната 

възможност сред първоначално диференцираните като дрожди, причислени къмо сем. 

Saccharomycetaceae да се срещат Candida albicans. 
 

4.3. IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИМИКРОБНАТА АКТИВНОСТ НА 

ПРОПОЛИС, ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

МИКРООРГАНИЗМИ 

4.3.1. In vitro определяне въздействието на прополис, пчелно млечице, рапичен и 

манов пчелен мед върху E.coli. 

4.3.1.1. Установяване посредством микробиологичен метод на реалната 

бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, (RBC) или 100%-ова 

инхибиция (0 CFU/ml), след инкубация за 24 h при 37°C на пчелно млечице (RJ), смес 

от пчелно млечице и рапичен мед (HJ), самостоятелно използван рапичен пчелен мед 

(RH) и манов мед (HH) спрямо E. coli (ATCC 25922).  

Резултатите, получени посредством микробиологичния метод показаха, че след 

период от 30 min за адаптиране на бактериалните клетки техният брой при 10%-овите 

концентрации при всички тестови субстанции се запазваше почти константен (табл.26).  
 

Таблица 26.Антибактериален ефект на RJ, HJ, RH и HH спрямо E. coli (ATCC 25922). 

Тестови 

субстанции 

 

 

% 

(v/v) 

Спектрофото-

метричен метод 

Микробиологичен метод 

30 min 24 h 

% 

инхибиция  

 

 

CFU/ml 

% 

инхибиция* CFU/ml 

% инхибиция* 

 

 

RJ 

 

10 74.2 57 0 > 10
5
 < 40.0 

20 95 3  94.6 7 99.4 

30 97.2 0 100 0 RBC 

40 96.9 0 100 0 RBC 

45 96.3 0 100 0 RBC 

 

 

HJ 

 

10 83.9 32 41.8 > 10
5
 < 40.0 

20 98.7 3 94.6 2.0x10
4
 46.5 

30 99.8 8 85.5 23 97.9 

40 99.9 9 83.6 12 98.9 

45 100 14 74.6 0 RBC 

 

 

RH 

 

10 51 11 80.0 > 10
5
 < 40.0 

20 66.4 5 90.9 > 10
5
 < 40.0 

30 99.9 11 80.0 8 99.3 

40 99.9 7 87.3 11 99.0 

45 99.9 11 80.0 1 99.9 

 

 

HH 

 

10 61.2 47 14.6 > 10
5
 < 40.0 

20 82 2 96.4 > 10
5
 < 40.0 

30 97.7 4 92.7 0 RBC  

40 94.3 3 94.6 0 RBC  

45 94.4 2 96.4 0 RBC 

    Положителна контрола (TSB) 55 0 1.1x10
8
 0 

RJ – пчелно млечице; HJ –пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w); RH – рапичен мед; HH – дъбов манов мед; TSB – 

триптиказа соев бульон; RBC (Real Bactericidal Concentration) – Реална Бактерицидна Концентрация;  

* - инхибиторният ефект беше изчислен в проценти (%) при сравнение с броят на микроорганизмите (CFU/ml) в 

положителната контрола.  
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Концентрации над 20% въздействаха на броя на E.coli (ATCC 25922) като този ефект 

бе най-добре изразен при RJ, където бяха изброени 3 CFU/ml (94.6%-ова инхибиция), а 

при по-високите концентрации (30, 40 and 45%), култивируеми форми на бактериите не 

бяха установени (100%-ова инхибиция). Въпреки това, имайки предвид краткото време 

(30 min) за въздействие върху микроорганизмите, в случая не може да определим този 

ефект като действително бактерициден. 

При HJ, RH и HH култивируеми форми на E.coli ATCC 25922 бяха установени при 20 

до 40%-те концентрации като техният брой бе по-нисък в сравнение с 10%-те 

концентрации. След период на инкубиране на тестовите субстанции при 37°C за 24 h беше 

установен бактериален растеж, но с различна интензивност при различните тестови 

субстанции и концентрации (табл. 26). 

4.3.1.2. Сравнение на антимикробната активност и %-те на инхибиция чрез 

паралелно провеждане на микробиологичния и спектрофотометричния методи. 

Получените резултати при микробиологичните проучвания при 10%-те 

концентрации при всички тествани субстанции показаха висок брой на E.coli ATCC 25922 

от над 10
5 

CFU/ml (< 40%-ова инхибиция). Подобни резултати бяха установени при 20% 

RJ и HH. При RJ и HJ 20%-овите концентрации водеха до инхибиране на бактериалния 

растеж, което бе по-съществено изразено при RJ. Установеният брой на бактерията при RJ 

беше 7 CFU/ml (93.6%-ова инхибиция), а при HJ - 2.0x10
4 

CFU/ml (46.5%-ова инхибиция). 

При концентрации от 30, 40 и 45% RJ беше установена липса на намножаване на 

микроорганизма и 100%-ова инхибиция на бактериалните клетки, което показва 

наличието на реален бактерициден ефект на тази субстанция (RBC). Подобна тенденция 

бе установена при същите концентрации на дъбов манов мед (HH). При 20% HJ беше 

установено повишение на броя на E.coli, но не с нормален темп на нарастване и дълго 

генерационно време, които са свързани с установения по-нисък брой на бактериите в 

сравнение с 20%-овите концентрации на тестваните видове мед и 10%-те концентрации на 

HJ. Слабо повишение на броя на микроорганизмите в сравнение с RJ, беше констатирано 

при 30% HJ (97.9% инхибиция). Тези данни бяха близки до установените проценти на 

инхибиция по спектрофотометричния метод, респ. 99.8 и 99.9% при 30 и 40% HJ. Можем 

да отбележим 100%-та инхибиция при 45% HJ, констатирана, както по микробиологичния, 

така и по спектрофотометричния метод. При концентрациите от 30, 40 и 45% RH и 30, 

40% HJ беше установен по-висок % на инхибиция и малък брой култивируеми форми на 

E.coli, като техния брой се запазваше почти константен с този, преди инкубацията. Това 

означава, че бактериалните клетки са били живи и жизнеспособни, но при тези условия не 

са били в състояние да се размножават. 

4.3.1.3. Определяне посредством микробиологичния метод на реалната бактерицидна 

концентрация (Real Bactericidal Concentration, (RBC) или 100%-ова инхибиция (0 

CFU/ml), на рапичен пчелен мед, смеси на пчелно млечице и рапичен пчелен мед и 

самостоятелно използване на пчелно млечице върху патогенен и резистентен спрямо 

различни антибактериални средства щам на E. coli. 

След 30 min и преди инкубацията на пробите беше установен брой на E.coli от log 0.3 

– 0.78 CFU/ml. Тези стойности бяха по-ниски от констатираните при положителните 

контроли (log  1.9-2.11 CFU/ml). При почти всички концентрации на пчелно млечице (J) от 

10-45% (v/v) при 6-те изследвани проби беше установен тотален редукционен ефект върху 

E.coli. Единствено при проба 2 и 10% (v/v) след инкубация от 24 h и 48 h бе констатиран 

по-висок брой на E.coli (табл. 27). Това може да бъде свързано с нивото на въглехидратите, 

установени в тази проба. Пет от пробите пчелно млечице бяха с по-високо съдържание на 

глюкоза, но само при проба 2 бе констатирано по-високо ниво на фруктоза. 

Подобен тотален редукционен ефект бе констатиран при 40 и 45% (v/v) на смеси от 

съответните проби пчелно млечице (J-1-6) и рапичен мед (JH) (1:100 w/w), както и при 

самостоятелното използване на рапичен мед (H), но при инкубации от 24 h и 48 h. 

Установяването преди инкубацията (30 min), при 40 и 45% (v/v) JH и при H на известен 
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инхибиторен ефект (71.6-84.5%), би следвало да се интерпретира като първоначален 

инхибиторен ефект, възпрепятстващ развитието на микроорганизма.  

 

4.3.2.In vitro определяне на въздействието на прополис, пчелно млечице и рапичен 

пчелен мед върху референтен щам на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) 

Нашите резултати показват, че след период на 30 минутно адаптиране на 

бактериалните клетки броят им при концентрация от 10 mg/ml на етанолов екстракт на 

прополис (EP) и тетра (CC) в сравнение с началния остава почти непроменен (log 0.15 и 

log 0.3), съответно 87.24% и 93.62% инхибиция (табл.28).  

Концентрации от 20 mg/ml на тетра (CC) до 30 min от инокулацията показаха най-

голям ефект върху броя на Aeromonas hydrophila ATCC 7965, при което не бяха 

установени колонии (100% инхибиране). Въпреки това, поради краткото време на 

въздействие върху микроорганизмите, в случая не можем да приемем този ефект за 

сигурно бактерициден. 

При 20 mg/ml етанолов екстракт на прополис (EP) бяха установени log 0.15 CFU/ml и 

93.62% на инхибиция, стойности идентични с тези при концентрациите от 8 mg/ml. Най-

ниски стойности на антибактериалния ефект бяха доказани до 30 min след 

контаминацията с бактериалната суспензия от WP. Броят на колониите възлизаше на log 

1.04 CFU/ml с 55.75%  на инхибиция при 10 mg/ml WP (табл.27). 

След период на инкубиране на тестовите субстанции при 28°C за 24 h беше отчетен 

бактериален растеж с различна интензивност при всяка от тях. Получените резултати при 

микробиологичното изследване на 10 mg/ml WP показаха най-голямо увеличение на броя 

на Aeromonas hydrophila ATCC 7965 (log 7.7 CFU/ml).Обратно на това, след инкубиране в 

TSB за 24 h при 28°С при всички проучвани концентрации EP (20, 10 and 8 mg/ml) беше 

установена липса на колонии. Тези концентрации бяха означени като реални 

бактерицидни концентрации (РБК), (табл.27). 

Таблица 27. Антибактериален ефект на WP, EP и CC  

спрямо Aeromonas hydrophila ATCC 7965 

 

Изследвана 

субстанция 

 

 

Концентрация, 

(mg/ml ) 

 

log CFU/ml 

 

30 min 

 

Инхибиция, % 

 

 

24 h 

 

Инхибиция,  

% / RBC* 

Воден 

екстракт на 

прополис 

(WP) 

10 log 1.04 55.75% log 7.7 - 

Етанолен 

екстракт на 

прополис (EP) 

20 log 0.15 93.62% 0 RBC* 

10 log 0.15 93.62% 0 RBC* 

8 log 0.3 87.24% 0 RBC* 

Воден 

екстракт на 

тетра (CC) 

20 0 100% log 4.31 44.03% 

10 log 0.15 93.62% log 4.71 38.83% 

8 log 0.3 87.24% log 4.90 36.36% 

*RBC (Real Bactericidal Concentration, Реална Бактерицидна Концентрация) – на този етап от 

проучванията с термина се интерпретира концентрацията на етанолов екстракт на прополис (EP) при 

използваното разреждане на бактериалната суспензия  в  TSB (10
6
 разреждане на 0.5  McFаrland 

стандарт с log 2.35 CFU/ml или 224 CFU/ml),  която предизвиква липса на колонии от Aeromonas hydrophila 

(ATCC 7965) върху селективен GSP agar до 30-та min от контаминацията и след инкубация за 24 h при 

28°С.  

На фигура 3 са представени нивата на растежа на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), 

при различните концентрации на тестваните субстанции. При концентрации от 10 mg/ml 

бе установен максимален растеж при WP (44.25%), и минимални нива при EP и CC 

(6.38%). Ниските концентрации (8 mg/ml), EP и CC показваха равни стойности (12.76%). 
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Най-високата използвана концентрация от 20 mg/ml бе с ниски стойности при EP (6.38%), 

и липса на колонии при CC. 

След 24-часова инкубация при различните концентрации на тестовите субстанции в 

TSB бяха установени максимален растеж при 10 mg/ml WP (100%), и липса на колонии 

при всички използвани концентрации на EP (RBC). Различните концентрации CC 

показваха понижение на нивото на растежа, както следва: 63.64% (8 mg/ml), 61.17% (10 

mg/ml) и 55.97% (20 mg/ml), (фиг. 3). 

При проведените проучвания с пчелно млечице, смес на пчелно млечице и рапичен 

мед и самостоятелно използване на рапичен мед бе установено, че във всички случаи при 

10, 20 и 30%-овите разтвори на пчелно млечице се констатираше 100% инхибиторен 

ефект, след 24 h и 48 h-ови инкубации (RBC) на A. hydrophila (ATCC 7965).  

В някои случаи (проби J-1, J-3 и J-4) 100%-ова инхибиция след 24 h и 48 h (RBC) бе 

установена и при 5%-овите разтвори на пчелно млечице. Едва 30% от рапичния мед и 

сместта на пчелно млечице и рапичен мед показаха тотален антибактериален ефект, след 

инкубацията на A. hydrophila (ATCC 7965) за 24 h и 48 h при 28°C (RBC).  

 

Фиг.3. Растеж на Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) 

до 30 min и след 24 h от контаминацията с log 2.35 CFU/ml 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

до 30 мин след 24 часа

WP 10 mg/ml

EP 8 mg/ml

EP 10 mg/ml

EP 20 mg/ml

CC 8 mg/ml

CC 10 mg/ml

CC 20 mg/ml

 
 

Установена бе реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) възлизаща на 8 mg/ml етаноловият екстракт на 

прополис спрямо Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), след 24 h инкубиране при 28°C в 

триптиказо-соев бульон (TSB). 

Констатирани бяха и реални бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) спрямо Aeromonas hydrophila 

(ATCC 7965), след 24 h и 48 h инкубиране при 28°C в триптиказо-соев бульон (TSB), при 

пчелно млечице - средно 8.3% v/v, рапичен мед и смеси на пчелно млечице и рапичен мед 

(1:100 w/w) – 30 % (v/v). 

 

4.3.3. In vitro определяне на въздействието на манов и рапичен пчелен мед, както и на 

пчелно млечице спрямо Staphylococcus spp. 

4.3.3.1. Определяне на антимикробната активност на манов мед, спрямо 

плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp.  

Антимикробната активност на манов мед, получен през периода 2005-2006 г., в 

околностите на гр. Маджарово и на манов мед, закупен от търговската мрежа в страната, 

по отношение на плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp., изолат от раневи 

секрет на куче, бе определена по методиката на Molan (1992a), извършена с известни 
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промени. Те се изразяваха в предварително доказване на причинителя, тестване на 

неговата чувствителност по отношение на най-често използваните антибиотици за терапия 

на инфекции, предизвикани от този вид причинител, изолиране на чиста култура от  

микроорганизма на кръвен агар и посяването му в обикновен бульон. Последващата 

инкубация на бульонната култура се извършваше не както е описано в оригиналната 

методика на автора за 5 часа, а за постигане на по-плътен растеж, респ. по-добро отчитане 

и прецизност на резултатите ние установихме експериментално, че инкубацията следва да 

се провежда за 24 часа при 37ºС.  

При подготовка на стандартите от фенолни разтвори бяха получени резултати, 

отразени на таблица 28. 

Видно е, че зоните на потискане на растежа на микроорганизма са от 8 mm 

(контрола с физиологичен р-р), до 23 mm при 8% v/v разтвор на фенол. Може да се 

отбележи също, че във всички случаи зоните на потискане при фенолните стандарти 

бяха ясни и отчетливи без да се наблюдават зони на частично потискане с наличие на 

колонии от обследвания микроорганизъм (табл. 32). Средноаритметичните стойности от 

милиметрите на потискане растежа на микоорганизма при съответните седем разтвора 

на фенол (2 - 8% v/v), бяха използвани за изчисляване на линейността на стандартната 

графика чрез вградените функции на Excel. Получено бе уравнението y = 2.0357.x + 

6.3929 и бе констатирана близка до единица стойност на коефициента на определяне (R
2
 

= 0.9857). 

 

Таблица 28. Резултати за зоните на потискане при използваните за подготовка на 

стандартната права фенолни екстракти - % (v/v) 
% (v/v) Диаметри на зоните на подтискане (в mm) 

2 11 11 

3 12 12 

4 14 14 

5 17 17 

6 19 19 

7 20 20 

8 23 23 

Контрола (физиол. р-р) 8 8 

 

На таблица 29 са представени данните за констатираните зони на потискане 

растежа на микроорганизма при пробите манов мед. Установени бяха най-високи 

стойности при 3-та, 4-та, 5-та и 9-та проби като при тях общата антимикробна активност 

бе еквивалентна на тази от 5% до 8% v/v фенолни стандартни разтвори.  

Съответните преизчислени стойности, съобразно концентрациите на меда в 

разтворите за изследване при умножение по коефициент 4.69 (по Molan, 1992а), 

показваха стойности от 23.45 (при еквивелентна 5%-на v/v концентрация на фенол) и 

37.52 (при еквивалентна на 8%-на v/v концентрация на фенол). 

При интерпретиране на получените от нас резултати можем да отбележим 

констатираното при проучването наличие на двойни зони на потискане. Непосредствено 

около ямките за накапване на разтворите от пробите се виждаше ясна зона на тотална 

липса на растеж на микроорганизма, а около нея се наблюдаваше втора зона на 

частична липса на растеж, в която се установяваха колонии от микроорганизма, 

разположени на по-голямо разстояние, в сравнение с останалата част на агара, където 

растежът бе хомогенно плътен. Според нашето проучване, по-близо разположената до 

центъра на ямките зона се определя като зона на бактерициден ефект по отношение на 

микроорганизма, а разположената около нея по-широка зона на частично потискане 

растежа на микроорганизма като зона на бактериостатичен ефект на меда. 

При изследваните проби мед, при които бяха констатирани най-високи двойни 

зони на потискане се установиха и най-високите стойности на ясните зони на потискане 
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(проба № 3 – 22 mm, при проба № 5 – 20 mm), които бяха еквивалентни на 7 % v/v 

(проба №5) и на почти 8 % v/v фенол (проба № 3), (табл. 29). 

 

Таблица 29. Резултати при определяне на общата антимикробна активност 

(манов мед при проби № 1-10 от гр. Маджарово, 2006 г., а № 11 и 12, манов мед от 

2007 г., закупен от търговската мрежа, по отношение на изпитвания 

плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp. 
№ на 

пробата 

Зона на 

частично 

подтискане  

(mm) 

Зона на 

пълно 

подтискане 

(mm) 

1 45 10 

2 47 10 

3 47 22 

4 45 18 

5 43 20 

6 44 11 

7 45 13 

8 40 8 

9 48 18 

10 45 12 

11 43 11 

12 42 11 

 

Беше установена хомогенна зона на частично потискане растежа на 

микроорганизма при проба № 8 като в този случай не бе констатирана зона на пълно 

потискане. Можем да отбележим и резултатите при проба № 9. При нея въпреки най-

високата отчетена стойност от 48 mm при зоната на частично потискане на растежа на 

микроорганизма, в сравнение с проби № 3 и № 5 беше установена по–малка зона на 

пълно потискане на растежа на плазмокоагулаза положителния Staphylococcus spp., 

равняваща се на 18 mm, еквивалентно на почти 6 % v/v фенол (табл. 29). 

На таблица 30 са представени данните за констатираните зони на пълно и 

частично потискане растежа на обследвания микроорганизъм при пробите манов мед, 

след обработката им с разтвор на каталаза.  

 

Таблица 30. Резултати при определяне на непероксидазната антимикробна 

активност (манов мед при проби № 1-10 от гр. Маджарово, 2006 г., а № 11 и 12 - 

манов мед от 2007 г., закупен от търговската мрежа), спрямо плазмокоагулаза 

положителния Staphylococcus spp., след обработка на пробите с разтвор на каталаза 
 

 

№ на пробата 

Зона на частично 

подтискане (mm) 

Зона на пълно 

подтискане 

(mm) 

1 40 8 

2 40 8 

3 40 8 

4 40 8 

5 40 13 

6 38 8 

7 40 8 

8 38 8 

9 39 8 

10 38 8 

11 37 8 

12 40 8 

Контрола – 100 µl р-

р на каталаза 

 

8 

 

8 
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Видно е, че зоните на частично потискане на растежа на плазмокоагулаза 

положителния Staphylococcus spp. са били чувствително по-малки от тези при липса на 

обработка на разтворите на пробите с каталаза. Прави впечатление и, че при всички 

обследани проби манов мед не бяха констатирани зони на пълно потискане на растежа 

на микроорганизма, с изключение на проба № 5 (13 mm). Това показва, че единствено 

при тази проба може да интерпретираме наличието на непероксидазна 

антимикробна активност. Ако констатираната зона на потискане на растежа на 

микроорганизма при тази проба бъде приравнена към еквивалентна фенолна 

концентрация се констатираха стойности, еквивалентни на почти 3% v/v фенол.  При 

такова преизчисляване посочената проба мед, следва да отговаря на 14.07 UMF (unique 

manuka factor), съгласно използваната интерпретация на непероксидазната 

антимикробна активност от автора на методиката (Molan, 1992а). 

Видно е, че при всички останали проби се е наблюдавала различностепенна зона 

на частично потискане растежа на микроорганизма. Или това означава, че при тях е 

била констатирана единствено антимикробната активност, дължаща се на осмотичната 

активност и киселинността на меда. 

На фигура 4 са демонстриранани резултатите за наличието на зони освен на 

частично и на пълно потискане растежа на микроорганизма, установено при проба №5. 

При тази проба може да се интерпретира наличието на фитохимични фактори, оказващи 

специфично антибактериално въздействие върху плазмокоагулаза положителния 

Staphylococcus spp. 

Фиг. 4. Зони на пълно и частично потискане растежа на  

плазмокоагулаза положителния Staphylococcus spp. 

 
В заключение следва да обобщим, че при проба №5, манов мед от района на гр. 

Маджарово, е била установена специфична непероксидазна антимикробна активност, 

която не се е дължала на активността на ензима глюкозопорексидаза, на осмотичната 

активност и на киселинността на меда, а е била провокирана от уникалното въздействие 

на непероксидазни фитохимични компоненти. Конкретното съдържание и състава на тези 

антимикробни фактори в мановия мед бяха установено по-късно от други автори в 

испански манов мед, посредством течна хроматография под високо налягане (p-

hydroxibenzoic acid; cinnamic acid; naringenin; pinocembrin; chrysin),  (Estevincho et al., 

2008). 

4.3.3.2. In vitro определяне на въздействието на рапичния пчелен мед (RH), пчелното 

млечице (RJ), смеси от пчелно млечице и рапичен пчелен мед 1:100 (w/w) спрямо 

метицилин-резистентни щамове на S. aureus (MRSA). 

От таблица 31 е видно, че не са били констатирани преживяли MRSA t127 при 

начална инокулация от 3.34 log CFU/ml след 24 h-ова инкубация в TSB с 40% RH, 20 и 

30% RJ и 30 и 40% RJ:RH (1:100).  

Била е установена редукция, съответно от 1.95 log10 и 1.23 log10 в TSB с 30% RH и 

20% RJ:RH (1:100), след 48 h-ова инкубация. Броят на микроорганизма в другите 

концентрации при всички тествани субстанции е бил над 8 log10 след 48 h-овата 

инкубация.  
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Tаблица 31. Антибактериална активност на рапичен мед (RP), пчелно млечице (RJ) 

и смес RJ:RH (1:100, w/w) при различни концентрации в TSB спрямо MRSA t127 

 
 

Тестова 

субста-нция 

Положителна 

контрола 

 

концентрации 

 

Брой, след  

1-ия 

експеримент 

(24h) 

 

Брой, след  

2-ия  

експеримент 

 (48h) 

Начална 

иноку-

лация 

Брой 

след 24h 

 

RH 

 

3.34 log 

CFU/ml 

 

8.2 log 

CFU/ml 

10% >8 log CFU/ml >8 log CFU/ml 

20% >8 log CFU/ml >8 log CFU/ml 

30% 3.53 CFU/ml 1.39 CFU/ml 

40% 0 0 

RJ   

3.34 log 

CFU/ml 

 

8.2 log 

CFU/ml 

10% >8 log CFU/ml >8 log CFU/ml 

20% 0 0 

30% 0 0 

 

RJ:RH 

(1:100)  

 

3.34 log 

CFU/ml 

 

8.2 log 

CFU/ml 

10% >8 log CFU/ml >8 log CFU/ml 

20% 3.58 log CFU/ml 2.11 log CFU/ml 

30% 0 0  

40% 0 0 
 

 

Установена е била редукция от 3.17 log10 при MRSA t548, след 24 h-ова инкубация 

в TSA с 10, 20 и 30% RJ и с 40% RJ:RH (1:100, w/w). Въпреки редукцията от почти 3.17 

log10, установена след 24 h в TSA с 40% RJ:RH (1:100, w/w), броят на MRSA t548 се е 

увеличил 3.54 log10 за 48 часа.  

Броят на същия щам от микроорганизма при другите концентрации на всички 

тестови субстанции е бил над 7 log10 след 48 h-ова инкубация (табл.32).  

 

Tаблица 32. Антибактериална активност на рапичен мед (RP), пчелно млечице (RJ) 

и смес RJ:RH (1:100, w/w) при различни концентрации в TSB спрямо MRSA t548 
 

Тестова 

субста-

нция 

Положителна 

контрола 

 

Концентрации 

 

Брой, след  

1-ия 

експеримент 

(24h) 

 

Брой, след  

2-ия  

експеримент 

 (48h) 

Начална 

иноку-

лация 

Брой 

след 24h 

 

 

RH 

3.17 log 

CFU/ml 

 

7.85 log 

CFU/ml 

10% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

20% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

30% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

40% 3.54 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

RJ 3.17 log 

CFU/ml 

7.85 log 

CFU/ml 

10% 0 0 

20% 0 0 

30% 0 0 

RJ:RH 

(1:100) 

3.17 log 

CFU/ml 

 

7.85 log 

CFU/ml 

10% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

20% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

30% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

40% 0 3.47 log CFU/ml 
 

 

Броят на стафилококовите клетки от MRSA t4038 е бил редуциран с 3.2 log10 след 24 

h в TSB с 40% RH, 10, 20 и 30% RJ, 20-40% RJ:RH (1:100), и след 48 h в TSB с 30% RH, 

както и при 20, 30 и 40% RJ:RH (1:100).  

Броят на микроорганизмите е достигнал 7 log10 след 24 h-ова инкубация в TSB с 10 и 

20% RH като след 48 h-ва инкубация e намалял до 3.47 и съответно 3.26 log10. В 

останалите случаи (RJ 10-30% и RJ:RH 20-40%) не бяха констатирани микроорганизми, 

както при 1-вия, така и при 2-ия експеримент (табл.33). 
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Tаблица 33. Антибактериална активност на рапичен мед (RP), пчелно млечице (RJ) 

и смес RJ:RH (1:100, w/w) при различни концентрации в TSB спрямо MRSA t4038 
 

Тестова 

субста-

нция 

Положителна 

контрола 

 

Концентрации 

 

Брой, след  

1-ия експеримент 

(24h) 

 

Брой, след  

2-ия  

експеримент 

 (48h) 

Начална 

иноку-

лация 

Брой  

след  

24 h 

 

RH 

 

3.2
 
log 

CFU/ml 

 

 

7.97 log 

CFU/ml
 

 

10% >7 log CFU/ml 3.47 log CFU/ml 

20% >7 log CFU/ml 3.26 log CFU/ml 

30% 3.29 log CFU/ml 0 

40% 0 0 

 

RJ  

 

3.2
 
log 

CFU/ml 

 

7.97 log 

CFU/ml 

10% 0 0 

20% 0 0 

30% 0 0 

 

 

RJ:RH 

(1:100) 

 

 

3.2
 
log 

CFU/ml 

 

 

7.97 log 

CFU/ml 

10% >7 log CFU/ml >7 log CFU/ml 

20% 0 0 

30% 0 0 

40% 0 0 

4.3.4. In vitro определяне на въздействието на пчелно млечице върху Candida albicans 

(ATCC 10231). 
Данните за отчетените физико-химични показатели на пробите пчелно млечице, получени от 

пчелини от района на София, Ловеч и Варна са представени на таблица 34.  

Таблица 34. Антифунгална активност на пчелното млечице при различни 

концентрации в Sabouraud 2% Dextrose Broth срещу Candida albicans  ATCC 10231 

No проба % (v/v) 

Брой, след 1-вия експеримент 

(24h) 

Брой, след 2-ия експеримент  

(48h) 

log CFU.mL 
−1

 reduction, % log CFU.mL 
−1

 reduction, % 

 

J-1 

5 > 7.6 0 > 7.6 0 

10 0 100 0 100 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 

J-2 

5 > 7.6 0 > 7.6 0 

10 0 100 0 100 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 

J-3 

5 > 7.6 0 > 7.6 0 

10 > 7.6 0 > 7.6 0 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 

J-4 

5 log 2.99 38.84 > 7.6 0 

10 0 100 0 100 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 

J-5 

5 > 7.6 0 > 7.6 0 

10 > 7.6 0 > 7.6 0 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 

J-6 

5 > 7.6 0 > 7.6 0 

10 > 7.6 0 > 7.6 0 

20 0 100 0 100 

30 0 100 0 100 

40 0 100 0 100 
Положителна контрола -след 24h 7.698 0 7.698 0 
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Физико-химичните показатели на използваните в експериментите проби пчелно 

млечице от 3-те района на страната са показали следните варирания в стойностите: водно 

съдържание (59.2 – 61.8%), pH (3.87 – 3.98), обща киселинност (3.68 – 4.32 ml 0.1 N 

NaOH/g), електропроводимост (186 – 205 μS/cm), протеини (13.15 – 18.88%), фруктоза 

(3.31 – 5.66%), глюкоза (3.5 – 4.8%) и захароза (0.75 – 3.59%). 

Най-високостепенна редукция на C.albicans ATCC 10231 (10, 20, 30 и 40% v/v) бе 

установена при проби J-1, J-2 и J-4 (табл. 34). Това би могло да се свърже с по-ниските 

стойности на рН при тези проби в сравнение с проби J-3 (3.99), J-5(3.9) и J-6 (3.98) с 20, 30 

и 40% v/v пчелно млечице (табл. 34). Причина за по-високата киселинност на тези проби и 

тяхната завишена антифунгална  активност би могло да се свърже с очаквано по-високо 

ниво на доказаната в пчелното млечице 10-Hydroxy-2-decenoic acid, която е мастна 

киселина с най-големи количества в този продукт и се свързва с неговите 

антибактериални свойства (Izuta et al., 2009). 

 

V. ИЗВОДИ 

ИЗВОДИ, свързани с изпълнението на 1-та поставена цел: 

1. Установено е, че за периода 2000 - 2016 г. в България са получени, установени и 

изследвани чрез научни проучвания повече от 11 вида пчелен мед:  

 Полифлорен мед (всички райони); 

 Полифлорен мед с високо съдържание на акациев полен (всички райони);  

 Акациев мед (всички райони); 

 Рапичен мед (южни и северни равнинни райони); 

 Слънчогледов мед (южни и северни равнинни райони); 

 Липов мед (Стара Загора); 

 Лавандулов мед (Казанлък); 

 Смесен мед (липов и манов – Стара Загора); 

 Дъбов манов мед (Странджа); 

 Смесен мед (дъбов манов и полифлорен мед – Странджа); 

 Мед от резене (Fennel bee honey, Foeniculum vulgate Mill.), (Разград); 

 Кориандров мед (Coriandrum sativum L.- Ямбол). 

2. Извършени са изследвания на видовия състав и качествените характеристики на 

пчелния мед от сертифицирани биологични пчелини, намиращи се в района на гр. 

Калофер : 

 Представените резултати по 10 качествени характеристики за меда сочат, че същият 

отговаря на Европейските изисквания за качество.  

 И през двете обследвани години е преобладавал полифлорния мед, в един от 

пчелините през 2010 г. и 2011 г. се е получавал и акациев мед, а през 2011 г. 

полифлорния мед е бил смесен с манов.  

3. Рапичния пчелен мед, получен в пчелини, раозположени в различни райони на 

Старозагорска област (с. Винарово, с. Ловец, с. Козаревец и с. Кравино), е показал 

следните качествени характеристики : 

 Цвят – матовобял до бял. 

 Консистенция – фино кристализирала, еднородна, кремообразна маса. Почти 

веднага след центрофугирането този вид мед има полутечна консистенция, но след 

сравнително кратък период от време придобива фина кристализация. 

 Аромат – фин, специфичен. 

 Вкус – сладък, характерен, в накои случаи с много лек кисел оттенък. 

 Поленовият анализ на меда от рапица е показал завишено количество на поленови 

зърна. Техният процент надвишава 40%, което причислява рапичния мед към 

богатите на полен видове пчелен мед. 
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 Представени са оригинални данни за инвертазната активност, непроучвана до 

момента в българския рапичен мед (10.643 ± 0.02 IN). 

4. Определени са инвертазната активност, електропроводимостта и антиоксидантната 

активност на пчелен мед от различни райони на страната. 

 Обследваните видове мед от анализираните райони на южна България (общ. 

Ивайловград и гр. Маджарово), са показали по-високи стойности на инвертазната 

активност (35.75 IN; 24.577 IN и 23.762 IN), в сравнение с видовете мед  от обл. 

Монтана – 11.431 IN и 10.066 IN.  

 Термостатната температурна обработка на меда за 24 часа при 37ºС води до 

завишаване на инвертазната активност при всички обследвани видове пчелен мед. 

При повишение на тази температурна обработка до 42ºС настъпва частично 

инактивиране на ензима.  

 Данните за нивото на електропровидимостта при 142 проби нектарен и манов мед, 

получен от партиди от различни райони през два последователни периода - 2000 - 

2004 г. и 2005 – 2006 г., показват, че през първия период са установени средни 

стойности на показателя при нектарен мед от 0.6221 mS.cm
-1

, а при манов мед – 

0.8686 mS.cm
-1

.  

 Най-високи средни стойности на електропроводимостта са отчетени при проби 

мед от района на гр. Маджарово, добит през месец август 2006 г.– 0.9414 mS.cm
-1

.  

 Обследвана е антиоксидантната активност при нектарен и манов мед, получен в 

различни райони на страната през периода 2005-2006 г. Във всички случаи при 

увеличаване на тестовия разтвор е установено увеличение на процентното ниво 

на антиоксидантната активност. 

 При акациев мед и използвани количества от 50 µl от тестови разтвор са 

констатирани средни стойностите на антиоксидантна активност от 1.35%, при 100 

µl – 3.92%, а при 200 µl почти три пъти по-високи – 10.17%. 

 При полифлорния мед антиоксидантната активност е показала средни стойности 

от 2.88%, 4.83% и 13.41% при 50, 100 и 200 µl от тестовите разтвори на мед. 

 Средните стойности за показателя при пробите манов мед от 2006 г. са били по-

високи от тези, при меда от 2005 г. При мановия мед от 2005 г. са констатирани 

плавно повишаващи се стойности от 8.32%, 13.48% и 15.17% при съответно 50, 

100 и 200 µl добавен тестови разтвор на мед. При пробите манов мед от 2006 г. 

наблюдаваното повишение на антиоксидантната активност е било по-съществено 

– от 9.91% при 50 µl, 35.64% при 100 µl, достигащо до почти двойно по-високи 

стойности от 63.33% при 200 µl от тестовия разтвор на мед. 

5. Разработена и апробирана е трансформирана техника за пробоподготовка, изброяване и 

изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед, посредством камера на Bürker. 

Представени са научните изследвания при разработката и алгоритъма за прилагането й. 

6.Установявени са критерии за преработка и съхранение на биологично произведен 

пчелен мед, с оглед запазване на неговите натурални физикохимични, органолептични и 

антибактериални качествени характеристики. 

ИЗВОДИ, свързани с изпълнението на 2-та поставена цел: 

1. Конкретизирани са изискванията за преработка, съхранение и реализация на цветен 

пчелен прашец, произведен при изискванията за конвенционално и сертифицирано 

биологично производство. 

2. Определени са водното съдържание, общия минерален състав и съдържанието на Pb и 

Cd в цветен пчелен прашец от 8 района на България, при което не са установени 

наднормени нива на обследваните тежки метали. 

3. Извършени са микробиологични изследвания на неизсушен и изсушен пчелен прашец 

от 8 района на България. 

3.1. Водната активност при неизсушения пчелен прашец е показала стойности между 

0.715 и 0.725. Ниските стойности на водната активност, констатирани при изсушения 
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пчелен прашец (0.183 – 0.450) не създават предпоставки от развитието на микроорганизми 

в този продукт.  

3.2. Установени са по-високи стойности на микроорганизмите от сем. 

Enterobacteriaceae при неизсушения (1.32 x 10
4
 - 5 x 10

4
 CFU/g), в сравнение с изсушения 

пчелен прашец (7.5 x 10
2
 – 8.5 x 10

3
 CFU/g).  

3.3. В изсушения цветен пчелен прашец от 8 района на страната не са констатирани 

регламентирани в законодателството за изследване на продуктите от животински 

произход (Регламент 1441, 2007), причинители на заболявания при хората от сем. 

Еnterobacteriaceae.  

3.4. Най-висока степен на контаминираност при всички изследвани проби (100%), е 

установена с микроорганизми от Pantoea spp (P.agglomerans и P.agglomerans bgp6). В 

неизсушения пчелен прашец са констатирани и род Proteus (Prot. vulgaris, Prot. mirabilis), 

Serratia (Serratia liquefaciens/grimesii), E.coli и Flavimonas (Flavimonas oryzihabitans), а в 

изсушения пчелен прашец - Citrobacter (Citrobacter freundii), Proteus (Prot. vulgaris, Prot. 

mirabilis) и Serratia (Serratia odorifera). 

3.5. Намиращият се след едногодишно съхранение Prot. mirabilis не е установен, след 

двугодишно хладилно съхранение (0-4 ºС) на изсушения пчелен прашец.  

ИЗВОДИ, свързани с изпълнението на 3-та поставена цел: 

1. In vitro е определено въздействието на прополис, пчелно млечице, рапичен и манов 

пчелен мед върху E.coli: 

1.1. Извършено е сравнение чрез паралелно провеждане на микробиологичния и 

спектрофотометричния методи за определяне на %-те на инхибиция като при 20% (v/v) 

манов, рапичен мед и смеси на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) са 

констатирани по-високи стойности по  спектрофетометричния (82%, 66.4%, 98.7%), в 

сравнение с микробиологичния метод ( 40%,  40%, 46.5%). Същият факт е установен и 

при 10 % (v/v) пчелно млечице, съответно 74.2 % на инхибиция по спектрофотометричния 

метод и  40% въз основа на реално отчетените колонии по микробиологичния метод. 

1.2. Установени са, посредством микробиологичен метод, реалните бактерицидни 

концентрации (Real Bactericidal Concentration, (RBC) или 100%-ови инхибиции (0 

CFU/ml), след инкубация за 24 h при 37°C на пчелно млечице, смес от пчелно млечице и 

рапичен мед (1:100 w/w) и на манов мед спрямо E. coli (ATCC 25922), както следва: 

пчелно млечице и манов мед (30% v/v), смес на пчелно млечице и рапичен мед - 45% (v/v). 

1.3. Определени са реалните бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, (RBC) или 100%-ови инхибиции (0 CFU/ml), след инкубация за 24 h при 

37°C на рапичен мед, смеси на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) и на пчелно 

млечице върху патогенен и резистентен спрямо различни антибактериални средства щам 

на E. coli, както следва: 40% (v/v) рапичен мед и смеси на пчелно млечице и рапичен мед 

(1:100 w/w), и средно 11.6 %  (v/v) пчелно млечице. 

2. In vitro е определено въздействието на прополис, пчелно млечице и рапичен пчелен мед 

върху Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) : 

2.1. Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) възлизаща на 8 mg/ml етанолов екстракт на 

прополис спрямо Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), след 24 h инкубиране при 28°C 

в триптиказо-соев бульон (TSB). 

2.2. Установени са реални бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) след 24 h и 48 h инкубиране 

при 28°C в триптиказо-соев бульон (TSB), на различни концентрации пчелно 

млечице, пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) и рапичен мед спрямо 

Aeromonas hydrophila (ATCC 7965), както следва: пчелно млечице (средно 8.3% v/v), 

рапичен мед и смеси на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) – 30 % (v/v). 

3. In vitro е определено въздействието на манов, рапичен пчелен мед и пчелно млечице 

върху стафилокики. 
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3.1. Определена е антимикробната активност на манов мед спрямо плазмокоагулаза 

положителен Staphylococcus spp.  

 За определяне на антимикробната активност е използван метода на Molan (Molan, 

1992a), проведен с известни промени, изразяващи се в предварително тестване на 

антибиотичната чувствителност на изолат от плазмокоагулаза положителен 

Staphylococcus spp., последвано от изолиране на чиста култура на кръвен агар, 

посяване в обикновен бульон и инкубация при 37ºС за 24 часа за постигане на по-

плътен растеж, за разлика от оригиналната методика, при която инкубацията е за 5 

часа при 37ºС (Molan, 1992a). 

 Установено е, че между различните проби манов мед има различия по отношение на 

тяхната обща антибактериална активност.  

 При определяне на антимикробната активност на манов мед за първи път в нашата 

страна е констатирано наличие на двойни зони на потискане растежа на 

плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp., като непосредствено около 

кладенчетата на накапване на разтворите е установена ясна зона на пълна липса на 

колонии (бактерициден ефект), а около нея е наблюдавана втора зона на частична 

липса на растеж на микроорганизма (бактериостатичен ефект).  

 При проба манов мед, добит през 2006 г. в пчелин, разположен в околностите на гр. 

Маджарово, за първи път у нас е доказана специфична непероксидазна антимикробна 

активност еквивалентна на 14.07 UMF (unique manuka factor), съгласно утвърдената 

методология за интерпретация на непероксидазната антимикробна активност на 

пчелния мед (Molan, 1992а). 

3.2. In vitro е определено въздействието на рапичния пчелен мед и пчелното 

млечице върху метицилин-резистентни S. aureus (MRSA): 

 Пчелното млечице и рапичния мед в съотношение 1:100 (w/w) са показали по-висок 

антибактериален ефект спрямо S. aureus (MRSA), в сравнение със самостоятелното 

използване на рапичен мед.  

 Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) възлизаща на средно 13.3 % (v/v) пчелно 

млечице спрямо S. aureus (MRSA), след 24 h и 48 h инкубиране при 35°C в 

триптиказо-соев бульон (TSB). 

4. In vitro е определено въздействието на пчелно млечице върху C.albicans (ATCC 10231): 

 Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) или 100% инхибиране (0 CFU/ml) на средно 15 % (v/v) пчелно млечице спрямо 

C.albicans (ATCC 10231), след 24 h и 48 h инкубиране при 37°C в Sabourand 2% 

Dextrose Broth. 

VI. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

ПРИНОСИ, свързани с изпълнението на 1-та поставена цел: 

1. Установено е, че за периода за периода 2000 - 2016 г. в България са получени, 

установени и изследвани чрез научни проучвания повече от 11 вида пчелен мед – 

оригинален принос. 

2. Изследвани са видовият състав и качествените характеристики на произведения, 

съгласно изискванията за биопроизведство пчелен мед от района на гр. Калофер – 

потвърдителен принос с елементи на оригиналност (изследвани са промените в 

инвертазната активност при едногодишно съхранение на биологично произведен 

полифлорен и акациев пчелен мед). 

3. Изследвани са качествените показатели на българския рапичен пчелен мед - 

:потвърдителен принос с елемент на оригиналност (представени са оригинални данни за 

инвертазната активност на българския рапичен мед - 10.643 ± 0.02 IN). 

4. Разработена и апробирана е трансформирана техника за пробоподготовка, 

изброяване и изчисляване на поленовите зърна в 10 g пчелен мед, посредством камера на 

Bürker – оригинален принос. 
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5.Установени са критерии за преработка и съхранение на биологично произведен 

пчелен мед – оригинален принос. 

ПРИНОСИ, свързани с изпълнението на 2-та поставена цел: 

1. Конкретизирани са изискванията за преработка, съхранение и реализация на 

цветен пчелен прашец, произведен при изискванията за конвенционално и сертифицирано 

биологично производство – оригинален принос. 

2. Определени са водното съдържание и общия минерален състав на цветен пчелен 

прашец от 8 района на България – оригинален принос. 

3. Определено е съдържанието на Pb и Cd в пчелен прашец от 8 района на България, 

при което не са установени наднормени нива на обследваните тежки метали в цветния 

пчелен прашец – оригинален принос. 

4. Извършени са микробиологични изследвания на неизсушен и изсушен пчелен 

прашец от 8 района на България – оригинален принос. 

4.1. Водната активност при неизсушения пчелен прашец е показала стойности между 

0.715 и 0.725, което според литературните източници способства развитието на плесени 

при продължителното съхранение на продукта (Rahman, 2010). Ниските стойности на 

водната активност, констатирани при изсушения пчелен прашец (0.183 – 0.450) не 

създават предпоставки от развитието на микроорганизми в този пчелен продукт – 

потвърдителен принос с елементи на оригиналност (посочени са средни стойности за 

водна активност при неизсушен и изсушен пчелен прашец).  

4.2. Установени са по-високи стойности на микроорганизмите от сем. 

Enterobacteriaceae при неизсушения (1.32 x 10
4
 - 5 x 10

4
 CFU/g), в сравнение с изсушения 

пчелен прашец (7.5 x 10
2
 – 8.5 x 10

3
 CFU/g) - оригинален принос. 

4.3. В изсушения цветен пчелен прашец от 8 района на страната не са констатирани 

регламентирани в законодателството за изследване на продуктите от животински 

произход (Регламент 1441, 2007), причинители на заболявания при хората от сем. 

Еnterobacteriaceae - оригинален принос. 

4.4. Най-висока степен на контаминация при всички изследвани проби (100%), е била 

установена с микроорганизми от Pantoea spp (P.agglomerans и P.agglomerans bgp6). Освен 

Pantoea spp. в неизсушения пчелен прашец са доказани и микроорганизми от род Proteus 

(Prot. vulgaris, Prot. mirabilis), Serratia (Serratia liquefaciens/grimesii), E.coli и Flavimonas 

(Flavimonas oryzihabitans), а в изсушения пчелен прашец - Citrobacter (Citrobacter 

freundii), Proteus (Prot. vulgaris, Prot. mirabilis) и Serratia (Serratia odorifera) - оригинален 

принос.  

4.5. Разработена е ветеринарно-санитарна преценка, с оглед превенция от E.coli на 

цветния пчелен прашец - оригинален принос.  

4.6. Установеният в изсушен пчелен прашец при едногодишно хладилно съхранение 

(0-4С) във вакуумирано състояние Prot. mirabilis, не е бил констатиран при допълнително 

съхранение на продукта за 1 година при същите условия - оригинален принос. 

ПРИНОСИ, свързани с изпълнението на 3-та поставена цел: 

1. In vitro е определено въздействието на прополис, пчелно млечице, рапичен и манов 

пчелен мед върху E.coli: 

1.1. Извършено е сравнение чрез паралелно провеждане на микробиологичния и 

спектрофотометричния методи за определяне на %-те на инхибиция като при 20% (v/v) 

манов, рапичен мед и смеси на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) са 

констатирани по-високи стойности по спектрофетометричния (82%, 66.4%, 98.7%), в 

сравнение с микробиологичния метод ( 40%,  40%, 46.5%). Това е доказано и при 10 % 

(v/v) пчелно млечице (74.2 % на инхибиция по спектрофотометричния метод и  40% по 

микробиологичния метод) - оригинален принос.  

1.2. Установени са реалните бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, (RBC), след инкубация за 24 h при 37°C спрямо E. coli (ATCC 25922) 
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възлизащи на 30% v/v при пчелно млечице и манов мед и на 45% (v/v) при смес на пчелно 

млечице и рапичен мед (1:100 w/w)- оригинален принос. 

1.3. Определени са реалните бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, (RBC), след инкубация за 24 h при 37°C върху патогенен щам на E. coli 

възлизащи на 40% (v/v) при рапичен мед, смеси на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 

w/w), и на средно 11.6 %  (v/v) пчелно млечице - оригинален принос. 

2. In vitro е определено въздействието на прополис, пчелно млечице и рапичен пчелен мед 

върху Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) : 

2.1. Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) възлизаща на 8 mg/ml етанолов екстракт на прополис спрямо Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965), след 24 h инкубиране при 28°C - оригинален принос. 

2.2. Установени са реални бактерицидни концентрации (Real Bactericidal 

Concentration, RBC) след 24 h и 48 h инкубиране при 28°C спрямо Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965) на пчелно млечице (средно 8.3% v/v), рапичен мед и смеси 

на пчелно млечице и рапичен мед (1:100 w/w) – 30 % (v/v) - оригинален принос. 

3. In vitro е определено въздействието на манов, рапичен пчелен мед и пчелно млечице 

върху стафилокики : 

3.1. Определена е антимикробната активност на манов мед спрямо плазмокоагулаза 

положителен Staphylococcus spp. : 

 За определяне на антимикробната активност е използван метода на Molan (Molan, 

1992a), проведен с известни промени, изразяващи се в предварително тестване на 

антибиотичната чувствителност на изолат от плазмокоагулаза положителен 

Staphylococcus spp., последвано от изолиране на чиста култура на кръвен агар, 

посяване в обикновен бульон и инкубация при 37ºС за 24 часа за постигане на по-

плътен растеж, за разлика от оригиналната методика, при която инкубацията е за 5 

часа при 37ºС (Molan, 1992a) – потвърдителен принос с елементи на оригиналност. 

 Установено е, че между различните проби манов мед има различия по отношение на 

тяхната обща антибактериална активност – потвърдителен принос. 

 При определяне на антимикробната активност на манов мед за първи път в нашата 

страна е констатирано наличие на двойни зони на потискане растежа на 

плазмокоагулаза положителен Staphylococcus spp. като непосредствено около 

кладенчетата на накапване на разтворите е установена ясна зона на пълна липса на 

колонии (бактерициден ефект), а около нея е наблюдавана втора зона на частична 

липса на растеж на микроорганизма (бактериостатичен ефект) – потвърдителен 

принос. 

 При проба манов мед, добит през 2006 г. в пчелин, разположен в околностите на гр. 

Маджарово, съгласно утвърдената методология за интерпретация на 

непероксидазната антимикробна активност на пчелния мед (Molan, 1992а), e доказана 

специфична непероксидазна антимикробна активност еквивалентна на 14.07 UMF 

(unique manuka factor).– потвърдителен принос с елементи на оригиналност.  

3.2. In vitro е определено въздействието на рапичния пчелен мед и пчелното млечице 

върху метицилин-резистентни S. aureus (MRSA) : 

 Пчелното млечице и рапичния мед в съотношение 1:100 (w/w) са показали по-висок 

антибактериален ефект спрямо S. aureus (MRSA), в сравнение със самостоятелното 

използване на рапичен мед – оригинален принос.  

 Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) възлизаща на средно 13.3 % (v/v) пчелно млечице спрямо S. aureus (MRSA), 

след 24 h и 48 h инкубиране при 35°C – оригинален принос. 

4. Установена е реална бактерицидна концентрация (Real Bactericidal Concentration, 

RBC) на средно 15 % (v/v) пчелно млечице спрямо C.albicans (ATCC 10231), след 24 h и 

48 h инкубиране при 37°C в Sabourand 2% Dextrose Broth – оригинален принос.  
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5. Установено е, че като Реални Бактерицидни Концентрации (РБК, Real Bactericidal 

Concentration, RBC), следва да се интерпретират онези концентрации на пчелно млечице, 

манов и рапичен пчелен мед, комбинация на пчелно млечице и рапичен пчелен мед (1:100 

w/w) или спиртен екстракт на прополис, при които след 24-часови и 48-часови инкубации 

в специфични за съответните микроорганизми обогатителни бульони и субкултивиране на 

селективни хранителни среди не се установява дори една колония (0 CFU/ml или 100%-

ово инхибиране) – оригинален принос.  

 

VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

ПРЕПОРЪКИ , свързани с изпълнението на 1-та поставена цел: 

1. Препоръчва се при бъдещо обособяване на страната на райони, където могат да се 

получават различни видове пчелен мед, да се има предвид следната информация, 

обобщена въз основа на прегледа на научните проучвания в шестнадесетгодишен период : 

акациев мед (всички райони); рапичен мед (южни и северни равнинни райони); 

слънчогледов мед (южни и северни равнинни райони); липов мед (Ст. Загора); лавандулов 

мед (Казанлък); смесен мед (липов и манов – Ст. Загора); дъбов манов мед (Странджа); 

смесен мед (дъбов манов и полифлорен мед – Странджа); мед от резене (Fennel bee honey, 

Foeniculum vulgate Mill.) (Разград); кориандров мед (Coriandrum sativum L.- Ямбол). 

2. Предлагат се за включване в бъдещата нормативна уредба следните качествени 

показатели, специфични за българския рапичен пчелен мед:  

 Цвят – матовобял до бял. 

 Консистенция – фино кристализирала, еднородна, кремообразна маса. Почти 

веднага след центрофугирането този вид мед има полутечна консистенция, но след 

сравнително кратък период от време придобива фина кристализация. 

 Аромат – фин, специфичен. 

 Вкус – сладък, характерен, в някои случаи с много лек кисел оттенък. 

 Поленов анализ - над 40% поленови зърна от рапица. 

 Инвертазна активност – над 10.643 ± 0.02 IN. 

3. Препоръчва се при бъдещо актуализиране на нормативната уредба да се имат 

предвид установените специфични стойности на инвертазна активност за медове от 

райони в южна България – над 23 IN и на такива, получени от райони на северна 

България – над 10 IN. 

4. С оглед декристализация на меда, преди последващи технологични етапи се 

препоръчва термостатна температурна обработка за 24 часа при 37ºС, при която не се 

инактивира ензима инвертаза.  

5. Определянето на електропроводимостта се препоръчва като лесноизпълним и 

обективен критерии за установяване на манов мед. 

6. При декларирани като скоро получени и висококачествени нектарни и манови 

пчелни медове като допълнителен качествен показател се препоръчва определянето на 

антиоксидантната активност.  

7. Предлага се при бъдещо актуализиране на нормативната уредба конкретизиране 

на някои от изискванията към условията за преработка, съхранение и реализация на 

произведения при изискванията за биопроизводство пчелен мед, с оглед запазване на 

неговите натурални физикохимични, органолептични и антибактериални  качествени 

характеристики, както следва: 

При преработка:  

- забрана за загряване над 37°С по време на преработката;  

-повторна преработка след първичното производство от пчеларя да се осъществява 

чрез загряване до 37°С  

Условия на съхранение:  

- под 20°C (оптимална температура от 10–16°C) и относителна влажност под 65%).  

Период “Най-добър до”: 
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- до 2 години от опаковането (за нетретиран термично промишлено непреработван 

и филтриран биологично произведен пчелен мед),  

- до 1 година от опаковането (за промишлено непреработван и филтриран 

биологично произведен пчелен мед, третиран само при температури до 37°С).  

ПРЕПОРЪКИ, свързани с изпълнението на 2-та поставена цел: 

8. При бъдещо актуализиране на нормативната уредба в страната се препоръчват 

специфични изисквания при преработка, съхранение и реализация на цветен пчелен 

прашец, произведен при изискванията за конвенционално и сертифицирано биологично 

производство. 

9. Определянето на показателя водна активност се препоръчва при продължителното 

съхранение на неизсушен и изсушен цветен пчелен прашец. За неизсушения пчелен 

прашец се предлагат стойности от 0.715 до 0.725 Aw, а при изсушения – от 0.183 до 0.450 

Aw. 

10. Въз основа на извършените микробиологични изследвания на неизсушен и 

изсушен пчелен прашец от 8 района на България, се предлагат : 

 Методики за определяне на общия брой микроорганизми и микроорганизми от сем. 

Enterobacteriaceae, последвано от идентифициране на изолираните 

микроорганизми, посредством автоматизирана система BioLog (USA).  

 Препоръчва се извършването на научни проучвания и в други географски ширини, с 

оглед определяне на нивата на контаминираност с P. agglomerans на пчеления 

прашец, предназначен за консумация от човека. Това би спомогнало за 

обосноваване на включването на този микроорганизъм в микробиологичните 

критерии към този продукт. 

11. Предлага се следната ветеринарно-санитарна преценка, с оглед превенция от 

E.coli на цветния пчелен прашец:  

 Задължително изследване за доказване наличието на  E.coli в предназначения за 

търговска реализация изсушен цветен пчелен прашец, както и на неизсушения 

междинен продукт, преди неговото замразяване за последващо съхранение. 

 Не се допуска наличие на E.coli в изсушения пчелен прашец. 

 При лабораторно установяване на E.coli в неизсушен пчелен прашец той следва да 

се подложи на незабавно изсушаване, след което да се извърши повторен 

микробиологичен анализ.  

 При повторно констатиране, след изсушаване или при доказване на E.coli в изсушен 

пчелен прашец, предназначен за търговска реализация, същият следва да се бракува 

и да се насочи за консумация от животни.  

ПРЕПОРЪКИ, свързани с изпълнението на 3-та поставена цел: 

12. Препоръчва се in vitro определянето на реалната бактерицидна концентрация 

(Real Bactericidal Concentration, (RBC) или 100%-ова инхибиция (0 CFU/ml), след 

инкубация за 24 и 48 h при 37°C, с оглед селектиране на прополис, пчелно млечице, 

рапичен и манов пчелен мед с висока антибактериална активност, които да намерят 

приложение при научни изследвания за разработката на специфични средства срещу 

E.coli, Aeromonas hydrophila, S. aureus (MRSA) и C. albicans. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
8.1. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПРЕДСТАВЯТ СЕ ОБЩО 19 бр. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, от които: 
 

- 8 бр. в списания с Импакт фактор (IF) и Импакт ранг (SJR),  

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация  

 - 1 бр. (№1), публикувана в списание с Импакт фактор (IF = 0.22), и 7 бр. (№№ 2 - 8), 

публикувани в списания с Импакт ранг (SJR) с общ Импакт ранг (SJR) = 1.425 

 

№ 1. Stratev, D., D.Dinkov, I.Vashin, 2012, Antibacterial effect of extracts from Bulgarian’s 

“poplar” propolis and Smoke tree (Cotinus coggigria Scop.) against Aeromonas hydrophila 

(ATCC 7965), Revue Méd. Vét., 163, 10, 443-447, (IF = 0.22). 

Available at : https://www.revmedvet.com/2012/RMV163_443_447.pdf 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS 

№ 2.Dinkov, D., 2014, Quality parameters of Bulgarian kinds of bee honey, Macedonian 

Veterinary Review, Vol.37, No 1, 35-41. Universal Impact Factor [UIF 2012 – 1.0385], (SJR = 

0.105).  

Available at:  https://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-37-1-7.pdf 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS; AGORA; AGRICOLA (National Agricultural Library); 

AGRIS; Academic Journal Database; Baidu Scholar; Base Lab; Cabell's Directory; CABI 

(over 50 subsections); Celdes; Chemical Abstracts Service (CAS) – Caplus; Chemical 

Abstracts Service (CAS) – SciFinder; CNKI Scholar (China National Knowledge 

Infrastructure); Citi Factor; CNPIEC; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO 

(relevant databases);EBSCO Discovery Service;EZB- Electronic Journal Database;FSTA - 

Food Science & Technology Abstracts;Genamics JournalSeek;Google 

Scholar;HINARI;Index Copernicus;J-Gate;JournalGuide;JournalTOCs;Journal Rate;KESLI-

NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders);Naviga (Softweco);NLM 

Catalog;Primo Central 

(ExLibris);ReadCube;SCImago(SJR);ScienceCentral.com;Summon(SerialsSolutions/ProQue

st);TDNet;Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb;WanFang Data;WorldCat (OCLC) 

№ 3. Dinkov D., Stratev D., Balkanska R., Sergelidis D., Vashin Iv., 2016, Reduction effect of 

Royal jelly and Rape honey alone and in combination against Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) strains, Journal of Bacteriology and Virology. Vol. 46,  No. 1 
p.36 – 43, (SJR = 0.193).  

Available at : https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4167/jbv.2016.46.1.36 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS, Crossref, KoreaMed, Synapse, KoMG, EMBASE, BIOSIS 

Previews   CAS,   Google Scholar 

№ 4. Dinkov, D., 2016, Microorganisms in Vacuum Stored Flower Bee Pollen, Journal of 

Bacteriology and Virology, Vol. 46, No. 4, p.258 – 268, (SJR =  0.193).  

Available at : https://synapse.koreamed.org/ 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS, Crossref, KoreaMed, Synapse, KoMG, EMBASE, BIOSIS 

Previews   CAS,   Google Scholar 

№ 5. Parvanov, P., D. Dinkov, 2012. More insight into organic bee honey processing, storage 

and shelf life. Bulg. J. Vet. Med., 15, No 3, 206-  (SJR = 0.108).  

Available at : http://tru.uni-sz.bg/bjvm/BJVM%20September%202012%20p.206-210.pdf 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS; Clarivate Analytics; EBSCO host research databases; NAL; 

DOAJ 

№ 6. Parvanov, P., D. Dinkov, C. Tananaki, 2012. Invertase activity and carbohydrate spectrum 

of organic acacia and polyfloral honey after one-year storage. Bulg. J. Vet. Med., 15, No 3, 198 - 

205. (SJR = 0.108).  

Available at : http://www.uni-sz.bg/bjvm/BJVM%20September%202012%20p.198-205.pdf 

http://dx.doi.org/10.4167/jbv.2016.46.1.1.%20%20%20(IF-0.172
https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4167/jbv.2016.46.1.36
http://dx.doi.org/10.4167/jbv.2016.46.1.1.%20%20%20(IF-0.172
https://synapse.koreamed.org/
http://tru.uni-sz.bg/bjvm/BJVM%20September%202012%20p.206-210.pdf
http://www.uni-sz.bg/bjvm/BJVM%20September%202012%20p.198-205.pdf
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Indexed in: Elsevier – SCOPUS; Clarivate Analytics; EBSCO host research databases; NAL; 

DOAJ 

№ 7. Dinkov, D., 2015, Quantitative melissopalynological analysis of bee honey using a Bürker 

chamber, International Food Research Journal, 22(4):1538-1543. ISSN 22317546 (Online), ISSN 

19854668 (Print). (SJR = 0.374).  

Available at : http://www.ifrj.upm.edu.my/22%20(04)%202015/(32).pdf 

Indexed in: Elsevier – SCOPUS, EBSCO, CHEMICAL ABSTRACT, ProQuest, CABI & 

AGRICOLA 

№ 8. Dinkov, D., D. Stratev, 2016, The content of two toxic heavy metals in Bulgarian bee 

pollen, International Food Research Journal 23(3): 1343-1345. (SJR = 0.344).  

Available at : http://www.ifrj.upm.edu.my/23%20(03)%202016/(61).pdf 

Indexed in : Elsevier – SCOPUS, EBSCO, CHEMICAL ABSTRACT, ProQuest, CABI & 

AGRICOLA 

 

- 11 бр. публикации в нереферирани издания с научно рецензиране (№№ 9 – 19): 

№ 9.Dinkov, D., T. Stoyanchev, 2014, Antibacterial effect of Royal gelly, mix from Royal jelly 

and rape honey (1:100), rape and oak honeydew honeys against Escherichia coli (ATCC 25922), 

African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Vol. 8(11), pp. 321-326. 

Available at : https://academicjournals.org/journal/AJPP/article-full-text-pdf/110FE5A43717 

Indexed in: African Index Medicus; CAB Abstracts; CABI’s Global Health Database; 

Chemical Abstracts (CAS Source Index); China National Knowledge Infrastructure (CNKI);  

Dimensions Database;Google Scholar; Matrix of Information for The Analysis of Journals 

(MIAR); ResearchGate 

№ 10. Dinkov D.H., R.G. Balkanska, V.D. Dinkova, 2016, Total reduction effect of Royal jelly 

against Candida albicans ATCC 10231 Means of a Dillution Microbiological Method, Advance 

Research in Agriculture and Veterinary Science (ARAVS), Vol. 3 (1) – Jan. 2016 Volume 3 [1] 

Jan. 2016: 22-26, CODEN: ARAVCG, USA, Online ISSN: 2348-5353. 

Available at : http://www.aravsjournal.com/jan2016.html 

Indexed in: Chemical Abstract Services (CAS), USA;New Jour, UK; Index Copernicus, 

Poland;Universal Impact factor, Germany; Global Impact Factor (0.319), Australia; General 

Impact Factor, India; Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 3.774, South Africa; Infobase 

Index, India;Jour Informatics, India;E-Journal, UK;DOAJ, Pakistan; Cite Factor, USA; 

Research Bibe, Japan; Journal Seekar; Scolar, China; World cat; Open Access Journals 

Search Engine (OAJSE);Ulrich's Periodicals Directory; International Impact Factor Service; 

Directory of Research Journal Indexing; Academic Journals Database; Scientific Indexing 

Services; Directory of Open Access scholarly Resources; International Impact Factor 

Services 

№ 11. Dinkov, D, R. Balkanska, D. Stratev, St. Mateev, 2014, Water and mineral content of 

Bulgarian bee pollen, BJVM, Vol. 17, Supl. 1. pp.99-100.   

Available at : https://www.researchgate.net/publication/272826069/download 

Indexed in: Clarivate Analytics; EBSCO host research databases; NAL; DOAJ 

№ 12. Dinkov, D., 2011, Correlation between antibacterial and antioxidant activity in oak 

honeydew and acacia (Robinia pseudoacacia L.), bee honeys (Исследование пчелиного мëда), 

The V International Scientific and Practical Conference on “CURRENT STATE AND 

PERSPECTIVES OF FOOD INDUSTRY AND CATERING DEVELOPMENT” (Материалы 

V Международной научно-практической конференции “СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ”), 21–22 октября 2011 г., г. Челябинск, Россия, Том I, 

стр. 265 – 277,  Издательский центр ЮУрГУ,  ISBN 978-5-696-04155-1.  

Available at: http://bio.susu.ru/img/lab/Tom1%202011.pdf 

№ 13. Dinkov, D., 2014, Foremost quality parameters of bulgarian rape (Brassica napus) bee 

honey (Основни качествени показатели на български рапичен (Brassica napus) пчелен мед), 

http://www.ifrj.upm.edu.my/22%20(04)%202015/(32).pdf
http://www.ifrj.upm.edu.my/22%20(04)%202015/(32).pdf
http://www.ifrj.upm.edu.my/22%20(04)%202015/(32).pdf
http://www.ifrj.upm.edu.my/23%20(03)%202016/(61).pdf
http://indexmedicus.afro.who.int/Journals/indexj.html
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
https://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/global-health/
http://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXfdoMbKrr8Jb219KPjRndpwmOusSMHuXkcxpYSaX-aTjmeMGnipirn_q1UBR7QyRGbMs9d9yv5Zd8yz133K_ll3wyJiOmo-oHUMs9d9yv5Zd8yz133K_ll3-Cszi3XtjEa
http://scholar.cnki.net/WebPress/brief.aspx?dbcode=SJAJ
https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_text=African%20Journal%20of%20Pharmacy%20and%20Pharmacology&search_type=kws&full_search=true&and_facet_journal=jour.1040277
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_hcore&venue=eyTjFHlefyMJ.2017
http://miar.ub.edu/issn/1996-0816
http://miar.ub.edu/issn/1996-0816
https://www.researchgate.net/journal/1996-0816_African_journal_of_pharmacy_and_pharmacology
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Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 2, 2014, (238-253), Research Institute 

of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan. 

Available at: : http://agris.fao.org/agris-

search/search.do;jsessionid=0CD43ED78DE5AFE98BA220B199BF4E8F?request_locale=ru

&recordID=BG2015005724&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocStrin

g=&advQuery=&centerString=&enableField=&aggregatorField= 

№ 14. Dinkov, D., D.Stratev, R.Balkanska, 2014,  In vitro antibacterial activity of Royal Gelly 

against pathogen Escherichia coli, Veterinary Journal of Republic of Srpska, Vol.XIV, No 1, 

pp.14-25, Banja Luka, 2014, DOI 10.7251. 

Available at : http://doisrpska.nub.rs/index.php/VJRS/article/viewFile/4517/4337; 

https://dokumen.tips/documents/veterinary-journal-of-republic-of-srpska-2014-01.html 

Indexed in: EBSCO, Worldcat 

№ 15. Stratev, D., Vashin, Iv., R. Balkanska, Dinkov, D., 2015, Antibacterial activity of Royal 

jelly and rape honey against Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). Journal of Food and Healh 

Science, 1(2) 64-74. doi: 10.3153/JFHS15006. 

Available at : http://jfhs.scientificwebjournals.com/download/article-file/273008 

№ 16. Dinkov, D., 2016, Differentiation and antibiotic susceptibility of Pantoea agglomerans 

isolated from flower bee pollen, Eastern Academic Journal, Issue 1, pp. 99-108. 

Available at : http://www.e-acadjournal.org/pdf/article_160424.pdf 

Indexed in: Google Scholar; CEEOL; Cite Factor; Open Academics Journals Index; 

ResearchBib 

№ 17. Dinkov, D., 2016, Bacterial contamination of flower Bee pollen production, Acta 

Microbiologica Bulgarica, Vol 32/4, 211-220.  

Available at: https://actamicrobio.bg/archive/december-2016/amb-december-2016-article-

1.pdf 

Indexed in: ResearchBib (Academic Resource Index);DRJI (Directory of Research Journals 

Indexing)/Indexing Certificate;Electronic Journals Library (Max-Planck Institute 

Stuttgart);NACID;J-Gate 

№ 18. Динков, Д., 2007, Електропроводимост на български полифлорен и манов пчелен 

мед, Сборник доклади от Научна конференция на ЛТУ “Традиции и съвременност във 

ветеринарната медицина”, Издателска къща при ЛТУ, ISSN 1313-4337, София, 359-369. 

№ 19. Стоянчев, Т. & Д. Динков, 2013, Антибактериален ефект на пчелно млечице и смес 

от пчелно млечице и мед спрямо Esherichia coli ATCC 25922, BJVM, Vol. 16, Supl. 1, ISSN 

1311-1477, стр. 201-208. 

* Самостоятелни научни публикации – 8 бр. ( №№ 2, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 18). 

** Водещ автор (първи или последен) - 9 бр. (№№ 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19).  

*** Следващ автор – 2 бр. (№№ 1, 6) 

 

8.2. НАУЧЕН ПРОЕКТ, СВЪРЗАН С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ЗАДАЧИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

НАУЧЕН ПРОЕКТ НА ВМФ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 №07/14 от 15.05.2014 г. :“ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И IN VITRO 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ МУЛТИРЕЗИСТЕНТНИ ЕНТЕРОБАКТЕРИИ" 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: доц. Динко Христов Динков  

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА : 

1.Ралица Георгиева Балканска - Докторант на самостоятелна подготовка (Институт по 

животновъдни наеки – Костинброд, отдел «Специални отрасли» 

2. Деян Стратев Стратев - Докторант на самостоятелна подготовка към катедрата. 

3. Стоян Росенов Матеев – студент специалност „Ветеринарна медицина”, фак. № 14352, 

V курс на ВМФ 

СРОК НА ПРОЕКТА - от 15.05.2014 г. до 15.05.2016 г.  

http://agris.fao.org/agris-search/search.do;jsessionid=0CD43ED78DE5AFE98BA220B199BF4E8F?request_locale=ru&recordID=BG2015005724&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=&centerString=&enableField=&aggregatorField
http://agris.fao.org/agris-search/search.do;jsessionid=0CD43ED78DE5AFE98BA220B199BF4E8F?request_locale=ru&recordID=BG2015005724&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=&centerString=&enableField=&aggregatorField
http://agris.fao.org/agris-search/search.do;jsessionid=0CD43ED78DE5AFE98BA220B199BF4E8F?request_locale=ru&recordID=BG2015005724&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=&centerString=&enableField=&aggregatorField
http://agris.fao.org/agris-search/search.do;jsessionid=0CD43ED78DE5AFE98BA220B199BF4E8F?request_locale=ru&recordID=BG2015005724&query=&sourceQuery=&sortField=&sortOrder=&agrovocString=&advQuery=&centerString=&enableField=&aggregatorField
http://doisrpska.nub.rs/index.php/VJRS/article/viewFile/4517/4337
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2603-3755
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2603-3755
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2603-3755
http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=4527
http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/?2935755
http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/?2935755
http://nacid.bg/bg/NRS/
https://jgateplus.com/
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8.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИСЕРТАЦИЯТА 

НА НАУЧНИ ФОРУМИ 

1. V Международной научно-практической конференции “СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ”), 21–22 октября 2011 г., г. Челябинск, Россия : 

 Dinkov, D., 2011, Correlation between antibacterial and antioxidant activity in oak 

honeydew and acacia (Robinia pseudoacacia L.), bee honeys (Исследование пчелиного 

мëда), The V International Scientific and Practical Conference on “CURRENT STATE 

AND PERSPECTIVES OF FOOD INDUSTRY AND CATERING DEVELOPMENT” 

(Материалы V Международной научно-практической конференции 

“СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ”), 21–22 октября 2011 

г., г. Челябинск, Россия, Том I, стр. 265 – 277,  Издательский центр ЮУрГУ,  ISBN 

978-5-696-04155-1. Available at: http://bio.susu.ru/img/lab/Tom1%202011.pdf 

2. XXXXIII Apimondia International Apicultural Congress, Kyiv,  

September 29 - October 04, 2013 ; Available at:  www.apimondia2013.com 

Beekeeping Technology and Quality : 

 Dinkov, D., 2013, Review for quality parameters of Bulgarians kinds of honey from 

2000 to 2012, International Apicultural Congress 29 September – 04 October 2013, Kyiv, 

Abstracts: Beekeeping Technology & Quality In Absentia Participation, p. 323 

3. Научна конференция на ЛТУ “Традиции и съвременност във ветеринарната 

медицина”, 23 ноември 2007 г. : 

 Динков, Д., 2007. Електропроводимост на български полифлорен и манов пчелен 

мед, Сборник доклади от Научна конференция на ЛТУ “Традиции и съвременност 

във ветеринарната медицина”, Издателска къща при ЛТУ, ISSN 1313-4337, София, 

359-369. 

4. International Scientific Conference 90-years Faculty of Veterinary Medicine in Bulgaria, 

Stara Zagora, May 30-31, 2013 : 

 Стоянчев, Т. & Д. Динков, 2013, Антибактериален ефект на пчелно млечице и смес 

от пчелно млечице и мед спрямо Esherichia coli ATCC 25922, Bulg. J. Vet. Med., 

Vol. 16, Supl. 1, ISSN 1311-1477, стр. 201-208. 
5. Internationl Scientific Conference  Veterinary medicine – Science, Practice, Business, St. 

Zagora, Bulgaria, 9 Oktober, 2014 : 

 Dinkov, D., R. Balkanska, D. Stratev, St. Mateev, 2014, Water and mineral content of 

Bulgarian bee pollen, Bulg. J. Vet. Med., Vol. 17, Supl. 1. pp.99-100.   

6. VII Национална научна конференция на българския фокален център на EFSA към 

Център за оценка на риска, БАБХ, 30 октомври 2014 г. : 

 Първанов, П., Д. Стратев, Д. Динков, Р. Балканска. Конкретизиране на 

изискванията за преработа, съхранение и реализация на цветен пчелен прашец, 

Научни доклади по безопасност на храните, стр.16-19. 
 

8.4. ЦИТИРАНИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИЯТА 

13 бр., невключени в конкурс за Доцент от 2011 г., както следва: 

ЦИТИРАНИЯ В СПИСАНИЯ С IF – 7 бр. 

Цитиране Статия, която се цитира 

Цитиране № 1. Roman A., Ewa Popiela-Pleban, 

M. Kozak, K. Roman, 2013. Factor influencing 

consumer behavior relating to the purchase of 

honey. Part 2. Product quality and packaging, J. 

Apic. Sci. Vol. 57, No. 2 , pp. 175-185 (IF = 

0.817). 

Parvanov P., D. Dinkov, 2012. More insight into 

organic bee honey processing, storage and shelf 

life. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 

15(3): 206-210 (SJR = 0.108). 

http://bio.susu.ru/img/lab/Tom1%202011.pdf
http://www.apimondia2013.com/
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Цитиране № 2. Gulzar Ahmad Nayik, Vikas 

Nanda, Physico-Chemical, Enzymatic, Mineral 

and Colour Characterization of Three Different 

Varieties of Honeys from Kashmir Valley of India 

with a Multivariate Approach, Pol. J. Food Nutr. 

Sci., 2015, Vol. 65, No. 2, pp. 101–108. DOI: 

10.1515/pjfns-2015-0022. 

http://journal.pan.olsztyn.pl (IF = 0.643) 

Dinkov, D., 2014, Quality parameters of Bulgarian 

kinds of bee honey, Macedonian Veterinary 

Review, Vol.37, No 1, 35-

41.doi:10.14432/j.macvetrev.2014.01.007. Available 

on line: http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-

37-1-7.pdf.  

Цитиране № 3. Marcin Lukasiewicz, Stanisław 

Kowalski, Małgorzata Makarewicz, Antimicrobial 

an antioxidant activity of selected Polish 

herbhoneys, LWT - Food Science and Technology 

64 (2015), 547-553 (IF = 2.416). 

 

Parvanov, P., Dinkov, D., & C. Tananaki, 2012. 

Invertase activity and carbohydrate spectrum of 

organic acacia and polyfloral honey after one-year 

storage. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 

15(3), 198-205 (SJR = 0.108). 

Цитиране № 4. Islam A. Bakr, Tarek H. 

Mohamed, Adel A. Tammam and Fathy E. El-

Gazzar, Characteristics of Bioyoghurt Fortified 

With Fennel Honey, International Journal of 

Current Microbiology and Applied Sciences, 

Volume 4 Number 3 (2015) pp. 959-970. ISSN: 

2319-7706. http://www.ijcmas.com (IF  = 2.015). 

Dinkov, D., 2014, Quality parameters of Bulgarian 

kinds of bee honey, Macedonian Veterinary 

Review, Vol.37, No 1, 35-

41.doi:10.14432/j.macvetrev.2014.01.007. Available 

on line: http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-

37-1-7.pdf.  

Цитиране № 5. Cosmina, M.,  Gallenti, G.,  

Marangon, F.,  Troiano, S.   Attitudes towards 

honey among Italian consumers: A choice 

experiment approach  (Article), Appetite, Volume 

99, April 01, 2016, Pages 52-58. Source 

Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.316;  

SCImago Journal Rank (SJR): 1.375;  (IF  = 2.691; 

5-Year Impact Factor: 3.323). 

Parvanov P., D. Dinkov. 2012. More insight into 

organic bee honey processing, storage and shelf 

life. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 

15(3): 206-210 (SJR = 0.108). 

Цитиране № 6. Sema Sandikci ALTUNATMAZ, 

Duygu TARHAN, Filiz AKSU, Umıt Bora 

BARUTÇU, Mehmet Erman OR, 2017, Mineral 

element and heavy metal (cadmium, lead and 

arsenic) levels of bee pollen in Turkey, Food 

Science and Technology (Campinas), vol.37 no.2 
(ahead of print, available et: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=01

01-206120170050&lng=en&nrm=iso), Print version ISSN 

0101-2061;On-line version ISSN 1678-457X; 

http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.36016 . Impact Factor 

JCR 0.326; SJR = 0.34, (IF = 0.0268).  

Dinkov, D., & Stratev, D. 2016. The content of two 

toxic heavy metals in Bulgarian bee pollen. 

International Food Research Journal, 23(3), 1343-

1345 (SJR = 0.344). 

Цитиране № 7. Kowalski, S., Lukasiewicz, M. 

2017. Diastase and Invertase Activity Changes and 

5-Hydroxymethyl-2-Furfural Formation in Honeys 

Under Influence of Microwave Irradiation, Journal 

of Food Process Engineering. 40:1-8;  

doi:10.1111/jfpe.12410 (IF = 1.37) 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISS

N%291745-4530/homepage/FundedAccess.html) 

Parvanov, P., Dinkov, D. and Tananaki, C. 2012. 

Invertase activity and carbohydrate spectrum of 

organic acacia and polyfloral honey after one-year 

storage. Bulg. J. Vet. Med. 15(3), 198-205 (SJR = 

0.108). 

ЦИТИРАНИЯ В СПИСАНИЯ БЕЗ IF – 6 бр. 

Цитиране № 8. H.R. Bhargava and Monisha 

Mothilal, 2014, A Comparative Study on the 

Chemical Composition, Chemical Characterization 

Parvanov, P., D. Dinkov and C. Tananaki, 2012. 

Invertase activity and carbohydrate spectrum of 

organic acacia and polyfloral honey after one-year 

http://journal.pan.olsztyn.pl/
http://www.macvetrev.mk/2014-ab7.html
http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-37-1-7.pdf
http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-37-1-7.pdf
http://www.ijcmas.com/
http://www.macvetrev.mk/2014-ab7.html
http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-37-1-7.pdf
http://www.macvetrev.mk/2014-1/MacVetRev2014-37-1-7.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55247303800&amp;eid=2-s2.0-84954287477
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57056332600&amp;eid=2-s2.0-84954287477
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56002574900&amp;eid=2-s2.0-84954287477
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24466671100&amp;eid=2-s2.0-84954287477
mailto:troiano@uniud.it
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=29994&origin=recordpage
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291745-4530/homepage/FundedAccess.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291745-4530/homepage/FundedAccess.html


 

 

 69 

 

and Floral Studies of Raw and Processed Honey 

Samples of Apis Species, World Applied Sciences 

Journal 32 (2): 302-308, 2014, ISSN 1818-4952, 

DOI: 10.5829/idosi.wasj.2014.32.02.531 

storage, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 

15(3): 198 -205 (SJR = 0.108) 

Цитиране № 9. Čičelytė, D., Gelio su bičių 

pieneliu sudėties parinkimas ir vertinimas 

(Doctoral dissertation, Lithuanian University of 

Health Sciences)  

 

Dinkov D., T Stoyanchev.2014. Antibacterial effect 

of Royal gelly, mix from Royal jelly and rape 

honey (1: 100), rape and oak honeydew honeys 

against Escherichia coli (ATCC 25922), Afr. J. 

Pharm. Pharmacol, 8, 11, pp. 321-326.  
Цитиране № 10. Kubalová, M. 2015. In vivo 

hodnoceni úćinnosti kosmetických formulaic s 

obsahem vćelich produktů na pokožku, Diploma 

práce, Universita Tomáše bati (UTB) ve Zline, 

Faculta technologická, pp 1-103. 

Dinkov D., T Stoyanchev.2014. Antibacterial effect 

of Royal gelly, mix from Royal jelly and rape 

honey (1: 100), rape and oak honeydew honeys 

against Escherichia coli (ATCC 25922), Afr. J. 

Pharm. Pharmacol, 8, 11, pp. 321-326.  

Цитиране № 11. Marta Cosmina, Gianluigi 

Gallenti, Francesco Marangon and Stefania 

Troiano, Attitudes towards honey among Italian 

consumers: a choice experiment approach, Paper 

prepared for presentation at the EAAE-AAEA 

143-rd Joint Seminar from European Association 

of Agricultural Economists ‘Consumer Behavior in 

a Changing World: Food, Culture, Society” March 

25 to 27, 2015 Naples, Italy  , No 202733. 

Parvanov, P., & Dinkov, D. (2012). More insight 

into organic bee honey processing, storage and 

shelf life. Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine, 15(3), 206-210 (SJR = 0.108). 

Цитиране № 12. Grigoryan, K. Safety of Honey 

(book chapter). 2015. BOOK: Regulating Safety of 
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IX. ABSTRACT 

The main 3 objectives of the present study were: 1) investigations on bee honey quality, 2) 

flower bee pollen quality and safety and 3) antibacterial activities of different kinds of bee 

honey, propolis, royal jelly and royal jelly and rape honey (1:100) mix against microorganisms 

with importance to human and animal health. 

1) From 2000 to 2016 in Bulgaria more than 11 kinds of bee honey were harvested and 

investigated. Available sources specifying the requirements for organically produced honey lack 

specific details related to the processing, storage and sales of the product. The thesis proposed 

more specific requirements to processing and storage conditions, and shelf life of this unique 

food product with regard to preservation of its natural physical, chemical, organoleptic and 

antibacterial quality traits. A modified technique for quantitative melissopalynological analysis 

of pollen grains in 10 g bee honey is described 

2) It is known that bees and bee pollen are bioindicators of environmental anthropogenic 

pollution. The aim of the survey from 2014 was to evaluate the water content and total mineral 

content of fresh and dried bee pollen originating from different regions in Bulgaria. With respect 

to a more precise technological processing, an initial drying followed by laboratory analysis of 

water content of dried pollen is recommended. The high total mineral content of fresh pollen was 

possibly due to more mechanical contaminations (parts of plants, bees etc.). The total mineral 

content of studied dried pollen was compliant to criteria set in the national legislation and was 

comparable to reports from Brazil – 2.2%, Columbia – 2.5±0.4%, yet lower than Thailand pollen 

– 3.96±0.08%. With respect to product safety, laboratory analysis of Pb and Cd content of dried 

bee pollen is recommended. Contamination with microorganisms from Enterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae, Staphylococcaceae, Micrococcaceae and Bacillaceae families in flower bee 

pollen after one- and two-year vacuum-packed cold storage was found out. With respect to 

product safety, laboratory analysis and species-level differentiation of Еnterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae, Staphylococcaceae, Micrococcaceae and Bacillaceae isolates obtained 

from fresh and dried flower bee pollen is recommended 

3) The Royal jelly (RJ), RJ and rape honey (HJ), rape (RH) and oak honeydew honey (HH) 

at concentrations of 10 to 45% were contaminated with 50 to 100 CFU/ml Escherichia coli 

(ATCC 25922). After plating onto ChromoCult® TBX agar up to 30 min from contamination 

and enrichment in Tryptic soy broth (TSB) at 37°C for 24 h, no visible colonies were present. 

These concentrations were defined as real bactericidal concentrations (RBC). Mixes from royal 

jelly and rape honey (1:100) possessed a higher antibacterial effect, compared to of rape honey 

alone. Royal jelly and royal jelly and rape honey (1:100) mixes have potential as alternative 

therapeutics agents against pathogenic E. coli strains, resistant to antibiotics. The concentrations 

of royal jelly (10, 20, and 30%) exhibited a total inhibitory effect against A. hydrophila (ATCC 

7965). The aim of the study was also to investigate the in vitro antibacterial effect of royal jelly 

(RJ), rape honey (RH), and their mixtures (RJ:RH, 1:100 w/w) against MRSA strains. Royal 

jelly and rape honey mixture possessed a higher antibacterial activity than rape honey. The 

concentrations of royal jelly (20 and 30% v/v) had a total inhibitory effect against tested MRSA 

strains. The 20, 30 and 40% v/v concentrations of royal jelly had a total inhibitory effect against 

C. albicans (ATCC 1023). It is proposed interpreting royal jelly, oak honeydew and rape honey 

concentrations, royal jelly and rape honey (1:100 w/w) combinations or propolis ethanolic 

extract concentrations as real bactericidal concentrations (RBC) when the 24-hour and 48-hour 

incubations in enrichment broths specific for respective bacteria and subcultivation on selective 

nutrient media resulted in lack of a single colony (0 CFU/ml or 100% inhibition). 
 

Key words: bee products, organic, bee pollen, quality snd safety, antibacterial activity, 

propolis, oak honeydew honey, rape honey, royal jelly, royal jelly and rape honey (1:100 w/w) 


