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В1.Taneva I., P. Panayotov (2019). Analysis of vitamin C enriched yoghurt by direct extraction 

of rosehip fruit in cow’s milk during storage, Ukrainian Journal of Food Science, vol.7, № 1, рр. 61– 

69, DOI:10.2463/2310-1008-2019-7-1-8. 

The aim of the present study is to obtain enriched in vitamin C yoghurt by direct extraction in 

cow‟s milk.  

The active acidity of the yoghurt was monitored during both periods of preparation and 

storage. At the end of the storage period (14 days), the active acidity reached pH 4,2†4,3. For the 

same period, the vitamin C content was the highest in sample 2 and varied from 13,65†13,12 mg.g
-2. 

The dry matter content in the yoghurt obtained was determined. Higher values of dry matter 

were observed in samples 2 and 3, with values varying from 12,60 % to 13,4 %. The higher values of 

the dry matter content in the product were due to the pectin type substances extracted during the 

extraction process. The pectin substances extracted into the milk stabilized the coagulum, improved 

the taste and the nutritious value of the yoghurt obtained.  

The total number of viable bacteria in the yoghurts obtained was determined and they were 

found to increase during the storage period. The highest total number of viable lactic acid bacteria 

was observed for Sample 2 -3,6.10
8
 CFU.g

-2
 which is about  10 times more than these in Sample 1 

(reference). 

The yoghurt obtained by direct extraction of dry brier fruits (Rosa canina L) into cow‟s milk 

at hydromodule 1:15 possessed the properties of functional food because of the content of vitamin C 

in it which varied from 13,65 to 13,12 mg.g
-2

. The preparation of vitamin C enriched yoghurt can be 

used to produce new lactic acid products providing health benefits.  

Резюме 

Целта на изследването е да се получи обогатен на витамин С йогурт, чрез директна 

екстракция в краве мляко.  

 Използвано е краве мляко от района на град Ямбол, с което е проведена екстракция на 

плодове от шипка (Rosa canina L), при два хидромодула 1:15 и 1:20. Определено е 

съдържанието на витамин  С в получения йогурт,   както и общия брой млечнокисели  

микроорганизми в него. 

Проследена е активната киселинност на йогурта, както по време на неговото 

получаване, така и в периода на неговото съхранение. В края на периода на съхранение (14-я 

ден), активната киселинност достига до рН 4,2†4,3. За същия период съдържанието на витамин 

С е най-високо при проба 2 и варира от 13,65†13,12 mg.g
-2

. 

Съдържанието на сухо вещество е с по-високи стойности при проби 2 и 3, и варира от 

12,60 % до 13,4 %. По-високите стойности на сухото вещество в млякото, се дължи на 



извлечените пектинови вещества по време на екстракцията. Пектиновите вещества в млякото, 

стабилизират коагулума, подобряват вкуса и повишават хранителната стойност на йогурта.  

Определен е общият брой на жизнеспособните бактерии в получените млека, като е 

установено увеличаване на този показател постепенно до края на периода на съхранение, като 

при проба 2 достигат 3,6.10
8
 CFU.g

-2
, което е 10 пъти повече от проба 1 (контрола). 

Получаването на обогатен на витамин С йогурт, чрез директна екстракция на плодове, 

може да се използва за получаване на нови млечнокисели продукти със здравословни ползи. 

 

В2. Taneva I., T. Valev (2019). Yoghurt with goji berry fruits (Licium barbarum L.). Journal of 

the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, ISSN:1314-8788, vol.7, № 2, рр.131–

137.  

A yoghurt was obtained with the addition of goji berry (Lycium barbarum L.) fruits. The 

sequence of technological operations has been established. The active acidity of the yoghurt samples 

was determined during coagulation and in the storage period for 20 days (1, 10 and 20 days). During 

storage, pH and syneresis decreases. As a result of organoleptic assessments, yogurt with a 4% 

addition of goji berry fruits is preferred after a control sample. The study shows that goji berries can 

be used in the production of yoghurt as a functional nutritional ingredient. 

Резюме 

Получен е йогурт с добавка на плодове от годжи бери (Lycium barbarum L.).  

Установена е последователността на технологичните операции. Определена е активната 

киселинност и синерезиса на пробите йогурт по време на коагулация и в периода на 

съхранение в продължение на 20 дни (1, 10 и 20 ден). По време на съхранението стойностите 

на рН и синерезиса намаляват. В резултат на органолептичните оценки, полученият йогурт с 4 

%  добавка на годжи бери, се предпочита от потребителите, след контролна проба. 

Проучването показва, че плодовете на годжи бери могат успешно да се използват при 

производството на кисело мляко,  като функционална  съставка. 

 

В3. Taneva I., I. Dimov, G. Nakov (2019). Microbiological and physicochemical analysis of 

honey and cinnamon yogurt, Proceedings of university of Ruse, ISSN:1311-3321  vol. 58, book 10.2, 

рр. 78 – 83. 

In recent years, there has been increasing interest in the development of new functional 

fermented dairy products using natural antioxidants as additives that have a beneficial effect on the 

body. In this study, the effect of the amount of cinnamon added in 0,5%, 1.0% and 1.5% on the 

coagulation process was monitored. The addition of cinnamon in the amount of 1.5% by weight of 

milk, suppresses the activity of lactic acid bacteria and slows down the coagulation of milk. During 

storage of yoghurt, a gradual decrease in pH was observed in all samples, with the larger amount of 

cinnamon slowing the rate of acid formation from 5,0 to 4,4. High antioxidant activity was recorded 

in the sample with the highest amount of cinnamon during the whole yogurt storage period - 30.82%. 

The highest values of total lactic acid bacteria during storage were observed in sample S1 (2,7.10
9
) at 

day 7 and the lowest in sample S3 (1,1.10
9
). This trend persists throughout the storage period, but 

even on day 14 of storage, the amount of lactic acid bacteria in sample S3 is 3,1.10
8
, which complies 

with the requirements of Codex alimentarius.  

Резюме 

През последните години се увеличава интересът към разработването на нови 

функционални ферментирали млечни продукти, използващи естествени антиоксиданти, имащи 

благоприятен ефект върху организма. В това проучване е наблюдаван ефектът на количеството 

добавена канела от 0,5%, 1,0% и 1,5%, върху процеса на коагулация на млякото. Добавянето на 



канела в количество от 1,5% в млякото, подтиска активността на млечнокиселите бактерии и 

забавя коагулацията му. При съхранение на киселото мляко, се наблюдава постепенно 

понижаване на рН във всички проби. По-голямото количество канела от 1,5%, забавя 

скоростта на намаляване на рН от 5,0 до 4,4. Проследена е и антиоксидантна активност на 

получените млека. Тя е най висока в пробата кисело мляко с най-голямо количество канела 

през целия период на съхранение-30,82%. Най-високи стойности на общия брой млечнокисели 

бактерии по време на съхранение са наблюдавани в проба S1 (2,7.10
9
) на 7 ден, а най-ниските в 

проба S3 (1,1.10
9
). Тази тенденция се запазва през целия период на съхранение, но дори в 14 

ден от съхранението, количеството на млечнокиселите бактерии в проба S3 е 3,1.10
8
, което 

отговаря на изискванията на Codex alimentarius. 

 

В4. Taneva I., I. Dimov, G. Nakov (2020). Influence of Bulgarian polyfloral honey on the basic 

technological characteristics of a lactose-free yoghurt. Journal of Hygienic Engineering and Design, 

ISSN:1857- 8489, vol. 30, 130 – 136, SJR =0.165, Scopus. . 

The main aim of the present study is find the effect of polyfloral honey and storage period on 

the basic technologic characteristics of lactose-free yoghurt produced with addition of honey. Cow„s 

milk from the Yambol region, Bulgaria, enzyme β-galactosidase, polyfloral honey from three regions 

of Bulgaria - Yambol (sample PH1), VelikoTarnovo (sample PH2) and Bourgas (sample PH3), and 

lyophilized starter were used to obtain Bulgarian yoghurt. The total phenolic content of lactose-free 

yoghurt, is determined according to the method of Folin-Ciocalteu and the antioxidant activity by the 

Wang and Ryu method. The total number of lactic acid bacteria was determined according to ISO. A 

lactose-free yoghurt was obtained without and with the addition of polyfloral honey with a lactose 

content of 0,5%. Samples were analyzed on the day of their preparation on the 3rd, 7th and 14th days 

of storage. All samples tested showed an increase in shelf life, and the active acidity increased overall 

by about 0,4 † 0,5 units. The dry matter was increased also - the most in the PH2 sample (with 

0,88%) and less in the control sample (with 0,65%). The highest fat content was found in PH2 sample 

(3,9 to 3,7%) over the entire storage period, and with the lowest was control sample (3,6 to 3,5%). 

The highest antioxidant value had a PH2 sample from the time of preparation to the last day of 

storage, 27,5% and 26,4% DPPH. Slightly lower was the antioxidant activity of the PH1 sample, 

followed by the PH3 sample and the control. 

The total number of lactic acid bacteria is not affected by the addition of honey to the yogurt. 

During the storage period, the total number of viable lactic acid bacteria, which is not less than 10
7
 

viable cells, increased in all samples. 

The best values of the studied parameters are characterized by a sample of yogurt with added 

honey, obtained from the VelikoTarnovo region. 

Резюме 

Целта на изследването е да се получи безлактозен йогурт, с добавка на български 

полифлорен мед. 

Използвано е краве мляко от района на град Ямбол и ензим β-галактозидаза на фирма 

Chr Hansen Holding, с който е намалено съдържанието на лактозата в млякото. Полученото 

безлактозно мляко е обогатено с полифлорен пчелен мед от различни области на България -   

Ямболска (проба PH1), ВеликоТърновска  (проба PH2) и Бургаска (проба PH3). Използвана е 

лиофилизирана закваска за получаване на българско кисело мляко на фирма „Ел Би 

Булгарикум“. Общото фенолно съдържание на безлактозен йогурт е определено съгласно 

метода на Folin-Ciocalteu, а антиоксидантна активност по метода на Wang and Ryu. Определен 

е общия брой млечнокисели бактерии, съгласно ISO.  



Полученият безлактозен йогурт, без и с добавка на полифлорен пчелен мед, е със 

съдържание на лактоза – 0,5 %. Пробите безлактозен йогурт са анализирани в деня на тяхното 

получаване, на 3-я, 7-я и 14-я ден от съхранението им. Определени са активната киселинност 

(рН), сухото вещество, маслеността, съдържанието на общи феноли, антиоксидантната 

активност и броя на млечнокиселите бактерии в крайния продукт. Установено е влиянието на 

добавката (полифлорен пчелен мед) и на продължителността на съхранение, върху 

стойностите на посочените показатели. 

 При всички изследвани проби се установява, че с увеличаване продължителността на 

съхранението им, активната киселинност се увеличава общо с около 0,4†0,5 единици, за целия 

14-дневен период на съхранение.  

В периода на 14-дневното съхранение на пробите йогурт, се повишава и сухото 

вещество, като повишението е най-чувствително при проба РН2 (с 0,88 %), и по-слабо  при 

контролната проба (с 0,65 %).  

Добавката на мед в млякото, води до незначително увеличаване на масленото му 

съдържание, което в 14- дневният период на съхранение намалява незначително  с около 0,1 – 

0,2 %. С най-високо съдържание на мазнини се установява проба РН2 – от 3,9 до 3,7 % за 

целия период на съхранение, а с най-ниско при контролната проба (от 3,6 до 3,5 %).  

Проследена е антиоксидантна стойност на получените проби йогурт. Най-висока 

антиоксидантна стойност има проба РН2 от момента на получаването, до последния ден на 

съхранението й – 27,5±0,03% и 26,4±0,08% DPPH. С незначително по-ниска от нея е 

антиоксидантна активност при проба РН1, следвана от проба РН3 и контролата.  

Общият брой млечнокисели бактерии, не се влияят от добавянето на пчелен мед към 

йогурта. В периода на съхранение, при всички проби нараства общия брой на 

жизнеспособните млечнокисели бактерии, който не е по-малко от 10
7
 жизнеспособни клетки. 

Полученият йогурт с български полифлорен мед, притежава качества на функционална 

храна. С най-добри стойности на изследваните показатели се характеризира проба РН2 – 

йогурта с добавка на мед, добит от Великотърновския регион. 

 

В5. Taneva I., Z. Zlatev (2020). Total phenolic content and antioxidant activity of yoghurt with 

goji berries (Lucium barbarum L.). Chemistry & Chemical Engineering, Biotechnology, Food 

Industry, ISSN:1582-540X, vol.21, №1, рр. 125 – 131, SJR =0.234, Scopus.  

The inclusion of fresh or processed fruit in yoghurt is a popular method of increasing the 

phenolic content of the product and improving its antioxidant capacity. This study shows that goji 

berries can be an alternative method of enriching dairy products with biologically active substances. 

Enriched dairy products with goji berries have a higher amount of polyphenol compounds and a 

higher antioxidant capacity compared to the control sample. Enriching dairy products (yoghurt) with 

natural antioxidants does not cause significant changes in the active acidity (pH) of yoghurt and its 

nutritional value. Enriched yoghurts with dried berries have a higher phenolic content and a higher 

antioxidant activity (63.30 ± 1.42 %) than the control (10.57 ± 0.13 %). The high antioxidant activity 

is due to the radical absorbing effect of the bioactive compounds found in the enriched yoghurt. 

Hence, berry berries can be used to enrich dairy products (yoghurt) with biologically active 

substances and to improve their antioxidant properties. For the food industry, these conclusions may 

have an important role for yoghurt producers to develop an effective strategy for production of milk 

with high antioxidant capacity.  

Резюме 

Включването на пресни или преработени плодове в киселото мляко е популярен метод за 

повишаване на фенолното съдържание на продукта и подобряване на антиоксидантния му 



капацитет. Това проучване показва, че плодовете та годжи бери могат да бъдат алтернативен 

метод за обогатяване на млечните продукти с биологично активни вещества. Обогатените 

млечни продукти имат по-голямо количество полифенолни съединения и по-голям 

антиоксидантен капацитет, в сравнение с контролната проба. Обогатяването на млечните 

продукти (киселото мляко) с естествени антиоксиданти не причинява значителни промени в 

активната киселинност (pH) на киселото мляко и неговата хранителна стойност. Обогатените 

йогурти със сушени плодове на годжи берии  имат по-високо фенолно съдържание и по-висока 

антиоксидантна активност (63,30±1,42%) от контролната (10,57±0,13%). Високата 

антиоксидантна активност се дължи на радикал абсорбиращия ефект на биоактивните 

съединения, намиращи се в обогатеното кисело мляко. Следователно, сухите плодове на годжи 

бери,  могат да се използват за обогатяване на млечните продукти (кисело мляко) с биологично 

активни вещества и за подобряване на техните антиоксидантни свойства. За хранителната 

промишленост, тези изводи имат важна роля за производителите на кисело мляко, които могат  

да разработят ефективни стратегии за производство на кисело мляко с висок антиоксидантен 

капацитет. 

 

Резюмета на научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация 

(Показател Г т.7 към приложение 8.6) 

 

Г7.1. Dimitrova -Taneva I., I. Dimov, M. Zhelyazkova (2016). E-learning Course “Physical 

and colloidal chemistry” at the universities, The 11th International Conference on Virtual Learning 

ICVL ,Оctober 29, Bucurest University Press, ISSN: 1844-8933, pp. 99-103, Web of Science. 

The report deals with the application of information, computer and communication technologies 

in the course “Physical and Colloid Chemistry”. A review was made of experience in the creation of 

such courses for this academic subject in Bulgarian universities. Presented is an electronic course, 

created in the system for e-learning of faculty “Technics and Technologies” – Yambol, Bulgaria. 

Considered are the requirements of the labor market in the creation of curriculum for this discipline. 

The comparative analysis with the experience of other universities in teaching in this discipline 

showed that at this stage an important condition for effectiveness is the compliance of the study 

material with the requirements of the labor market, which is a priority in the EU. 

Резюме 

В доклада се разглежда прилагането на информационни и комуникационни компютърни 

технологии в обучението на студентите по „Физикохимия и колоидна химия“. Направен е 

преглед на опитите при създаването на електронни курсове по тази учебна дисциплина в 

Българските университети. Представен е електронен курс, създаден в системата за електронно 

обучение на факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, България. Сравнителният анализ с 

опита на други университети в обучението по тази дисциплина показа, че в настоящия етап 

важно условие за ефективност е съответствието на учебния материал с изискванията на пазара 

на труда, което е и приоритетно направление в ЕС. 

 

Г7.2. ZlatevZ., I. Taneva, S. Baycheva, M. Petev (2018). A comparative analysis of  physico – 

chemical indicators and sensory characteristics  of yogurt with added honey and bee polen, 

Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN: 1310-0351 , vol.24, №1, рр.132–144, IF= 0.136, 

Web of Science. 



The research presents the main physico-chemical characteristics of the analyzed yogurt with or 

without the addition of honey and bee pollen. An analysis is made of the possibility to predict the 

organoleptic indicators of yogurts with and without supplements honey and bee pollen using basic 

physical and chemical indicators. From the comparative analysis between the created yogurts and 

those distributed commercially is established that the use of honey up to 5% and pollen up to 0.4% 

improved organoleptic and physico-chemical properties of the final product. The results of these 

analyzes are confirmed by data found in the literature. 

Резюме 

Изследването представя основните физико-химични характеристики на анализирано 

кисело мляко със или без добавяне на мед и пчелен прашец. Прави се анализ на възможността 

за прогнозиране на органолептичните показатели на йогуртите с и без добавки мед и пчелен 

прашец, използвайки основни физични и химични показатели. От сравнителния анализ между 

получените обогатени млека и тези, разпространени в търговската мрежа, е установено, че 

използването на мед до 5% и прашец до 0,4% подобрява органолептичните и физико-

химичните свойства на обогатените млека. Резултатите от тези анализи се потвърждават от 

данни намерени в литературата. 

 

Г7.3. Taneva I., M. Dimov, Z. Zlatev, S. Baycheva (2018). Determination of the coefficient of 

diffusion of extracts from goji berry (Lycium Barbarum) fruits, Bulgarian Journal of Agricultural 

Science, ISSN: 1310-0351, vol.24, №.2, pp.317- 320 IF= 0.136, Web of Science. 

The effect of some technological parameters – type and concentration of the solvent, 

temperature, hydro module and extraction duration on the coefficient of diffusion was studied by the 

extraction of goji berry (Lycium barbarum) fruit. The highest diffusioncoefficient (4.86x10
-6

 cm
2
/s) 

was observed by water extraction of the fruits. Temperature 60ºС and hydro module 1:20. On the 

basis of the coefficient of diffusion, deductions can be made about the diffusion properties of the 

extracted material and, hence, the properties of the extracts obtained. 

Резюме 

Проследено е влиянието на технологичните параметри – вид и концентрация на  

разтворителя, температура, хидромодул и продължителност на екстракцията върху 

коефициента на дифузия, при екстракция на плодове на годжи бери (Lycium barbarum). Най-

висока стойност на дифузионния коефициент (4,86.10
-6

 cm
2
/s) е получена при водна 

екстракция на плодовете, температура 60 ºС и хидромодул 1:20. От стойностите на 

коефициента дифузия може да се съди за дифузионните свойства на екстрахирания материал, а 

оттук и за свойствата на получените екстракти. 

 

Г7.4. Zlatin Z., T. Pehlivanova, A. Dimitrova, S. Baycheva, I.Taneva, K. Keremidchieva 

(2018). Development of an ultrasonic device for quality evaluation of yogurt, Engineering Review, 

ISSN:1849-0433, vol.38, №.3, pp.279-287, SJR =0.257, Scopus.. 

In this article a possibility of application of the ultrasonic non-contact method for assessing the 

quality of yogurt was researched. A prediction assessment was made by an ultrasound based on four 

parameters – pH, conductivity, fat content, and viscosity. An ultrasonic device was developed to 

determine the parameters of yoghurt by modified ultrasound sensor available commercially. In order 

to obtain data for post-processing, a software application was designed for recognizing the ultrasonic 

signal through the image processing and analysis techniques. The developed algorithms and 

procedures were applied to determine the distance between the object and the sensor, whereby basic 

physicochemical parameters of yogurt could be predicted with the lowest relative error. The working 



distance was 35 cm for the considered system. The survey results show that the parameters fat 

content, pH, conductivity, and viscosity of yogurt could be predicted by the proposed system for 

contactless measurement with accuracy of 94†97%. 

Резюме 

В тази статия е разгледана възможността за прилагане на ултразвуков безконтактен 

метод за оценка на качеството на киселото мляко. Прогнозната оценка  е направена, чрез 

ултразвук на базата на четири параметъра - pH, проводимост, съдържание на мазнини, 

и вискозитет. Разработено е ултразвуково устройство, с което да се определят параметрите на 

киселото мляко,  чрез модифициран ултразвуков сензор, наличен в търговската мрежа. За да се 

получат данни и последващата им обработка, беше създадено софтуерно приложение за 

разпознаване на ултразвуковия сигнал, чрез техники за обработка и анализ на изображения. 

Разработените алгоритми и процедури бяха приложени за определяне на разстоянието между 

обекта и сензора, при което основните физикохимични параметри на кисело мляко могат да се 

прогнозират с най-ниската относителна грешка. 

Работното разстояние е 35 cm за разглежданата система. Резултатите от проучването 

показват, че параметрите на съдържание на мазнини, рН, проводимост и вискозитет на 

киселото мляко, могат да бъдат предвидени от предложената система за безконтактно 

измерване с точност от 94†97%. 

 

Г7.5. Dimov I., N. Petkova, G.Nakov, I.Taneva, I. Ivanov, V. Stamatovska (2018).  

Improvement of antioxidant potential of wheat flours and breads by addition of medicinal plants, 

Ukrainian Food Journal, ISSN: 2313-5891, vol.7, № 4, pp.671-681, Web of Science.  

The research aim – to determine the effect of two herbal mixtures on herb bread properties. The 

influence was established of the herbals on the total phenolic content and antioxidant activities of herbal 

mixtures, herbal-flour mixtures and herb breads. 

 It was used two herbal mixtures (1 – thyme, oregano and lemon balm; 2 – thyme, oregano, lemon balm 

and fenugreek) with wheat flour for herb bread production. Total polyphenol content was determined 

following the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activities of sample extracts were evaluated by four 

methods: ABTS•+, CUPRAC, FRAP and DPPH assay. 

 The highest total phenolic content from all investigated herbs showed oregano (30.43 mg GAE/g dw), 

herbal mixtures 1 and herbal mixtures 2 – 19.18 mg GAE/g dw and 17.47 mg GAE/g dw, respectively. In 

herbal-flour mixture and prepared breads the level of total phenolic content were in the range from 0.31mg 

GAE/g dw to 0.37 mg GAE/g dw. Therefore, the content of these bioactive compounds didn`t changed 

significantly during the baking process. The highest antioxidant activity of herbal mixtures, herbal-flour 

mixtures and breads were obtained by two of the used methods – ABTS and FRAP assay. The highest 

antioxidant potential was demonstrated by herbal mixture 1 consisted of 3 herbs – 16829.73 mM TE/100 g dw, 

followed by the herbal mixture 2 with 4 herbs – 14693.75 mM TE/100 g dw, respectively, both evaluated by 

the ABTS method. For the FRAP method, the antioxidant activity values were: 15997.65 mM TE/100 g dw for 

the herbal mixture 1 with 3 herbs and 14136.82 mM TE/100 g dw for the herbal mixture 2 of 4 herbs. 

Conclusions. Herbs added to flour increased the total phenolics and antioxidant values of flour-mixtures and 

breads. Insignifiant differences in the antioxidant potentials were observed between breads with three and four 

herbs 

Резюме 

Целта на изследването е да се определи ефекта на две билкови смеси върху свойствата на 

полученият билков хляб. Установено е влиянието на билките върху общото фенолно съдържание и 

антиоксидантната активност на билковите смеси, билково-брашно и билковите хлябове. 

Използвани са две билкови смеси (1 - мащерка, риган и маточина; 2 - мащерка, риган, маточина и 

сминдух) с пшенично брашно за производство на билков хляб. Общото съдържание на полифеноли се 



определя по метода на Folin-Ciocalteu. Антиоксидантната активност на пробите екстракти се оценява, 

чрез четири метода: ABTS • +, CUPRAC, FRAP и DPPH. 

Най-високото общо фенолно съдържание от всички изследвани билки показва ригана (30.43 mg 

GAE/g dw), билкова смес 1 и билкова смес 2 - 19.18 mg GAE / g dw и 17.47 mg GAE / g dw, съответно. В 

сместа от билково брашно и приготвените хлябове нивото на общото фенолно съдържание е в 

границите от 0,31 mgGAE/gdw до 0,37 mg GAE / g dw. Следователно, съдържанието на тези биоактивни 

съединения не се променя съществено при процеса на печене. Най-висока антиоксидантна активност на 

билковите смеси, билково-брашните смеси и хлябовете са получени, чрез два от използваните методи - 

ABTS и FRAP анализ. Най-високият антиоксидантен потенциал беше отчетен при билкова смес 1, 

състояща се от 3 билки - 16829,73 mM TE / 100 g dw, последвана от билкова смес 2 с 4 билки - 14693,75 

mMTE/ 100 g dw, и двете, оценени по метода ABTS. За метода FRAP стойностите на антиоксидантната 

активност бяха: 15997,65 mM TE / 100 g dw за билковата смес 1 с 3 билки и 14136,82 mM TE / 100 g dw 

за билковата смес 2 от 4 билки. 

Прибавените към брашното билки увеличават общите фенолни и антиоксидантни стойности на 

брашнените смеси и хлябове. Несъществени разлики в антиоксидантните потенциали са наблюдавани 

между хлябовете с три и четири билки. 

 

Г7.6 Taneva I. (2019).The Use of MOODLE in the Discipline "Chemistry of Natural 

Compounds"Proceedings of the 14 th international conference on virtual learning, ICVL, Оctober 25-26, 

Bucharest, Romania, ISSN:1844-8933, pp.197- 200 Web of Science . 

The course in the subject "Chemistry of Natural Compounds" is aimed at acquainting the 

students of Food Technology at the Faculty of Technics and Technology – Yambol, Bulgaria with the 

main classes of natural organic compounds. The four short thematic blocks aim to pass on the basic 

knowledge needed to work with regular expressions. The texts are brief because, on the one hand, it 

is a demonstration course, and on the other hand, in asynchronous learning, the attention of students 

is difficult to focus on a topic for a longer time. For this reason, the division of content into four short 

modules was chosen as the most appropriate, followed by a knowledge test. The course on 

"Chemistry of Natural Compounds" can be used both separately and as a complement to lectures and 

exercises. 

Резюме 

Курсът по дисциплината „Химия на природните съединения“ е насочен към запознаване 

на студентите по хранителни технологии във Факултета по техника и технологии - Ямбол, 

България, с основните класове природни органични съединения. Четирите кратки тематични 

блока имат за цел да предадат основните знания, необходими за работа с регулярни изрази. 

Текстовете са кратки, защото, от една страна, това е демонстрационен курс, а от друга при 

асинхронно обучение, вниманието на студентите трудно може да се задържи върху дадена 

тема за по-дълго време. Поради тази причина разделението на съдържанието в четири кратки 

модула беше избрано като най-подходящо, последвано от тест на знанието. Курсът по „Химия 

на природните съединения“ може да се използва, както отделно така и като допълнение към 

лекции и упражнения. 

 

Г7.7. Dimov M., I. Taneva, I. Dimov (2019). Исследования изменений происходящих на 

первоначальном этапе взаимодействия бутадиенового каучука и его вулканизированного 

продукта с азотнойкислотой., Журнал Сибирского федерального университета, серия: 

Техника и технологии, vol.12, №:3, pp.339– 345, DOI:10.17516/1999 494X-0141, Web of Science. 

The purpose of this work was to study the chemical changes, taking place during the initial 

stage of the interaction of butadiene rubber and its vulcanized product with nitric acid by means of 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=D5O7Sj2G34hgGEmBYGm&field=AU&value=Taneva,%20Ira
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=D5O7Sj2G34hgGEmBYGm&field=AU&value=Dimov,%20Ivan


the differential IR spectroscopy. Thus some mechanistic knowledge, associated with the complex 

nature of this process could be obtained. 

Резюме 

Целта на тази статия е да покаже резултата от химичните промени, настъпили в началния 

етап на взаимодействие на бутадиен каучук и неговия вулканизиран продукт с 

азотна киселина с помощта на диференциална IR спектроскопия. Така биха могли да се 

получат някои механистични знания, свързани със сложния характер на този процес. 

 

Г7.8. Stamatovska V., G. Nakov, G. Pavlovska, M. Jukić, I. Dimov, I. Taneva, D. Koceva 

(2019). Production of biscuits with inulin and determination of their characteristics. Journal of 

Hygienic Engineering and Design, ISSN:2313-5891, vol.27, pp.100-104 , SJR =0.165, Scopus.. 

Inulin (terrestrial apple)  is highly studied and has already been accepted as a prebiotic. Due to 

its recognized prebiotic properties, it is increasingly used in the development of new food products. 

Often different types of biscuits do not have a prebiotic effect, but by adding ingredients such as 

inulin, their biological value can be increased. 

In order to determine the characteristics of the biscuits with inulin two types of biscuits were 

produced: control (regular) biscuits and biscuits prepared with inulin. The raw materials used include: 

integral rye flour, buckwheat flour, oat flakes, flaxseed, sucrose, salt, sodium bicarbonate, cinnamon, 

sesame seed, water, olive oil and inulin. The biscuits production includes the following operations: 

measuring raw materials, mixing the powdery raw materials, adding water and oil, stirring, resting the 

dough in a refrigerator for 15 min., rolling out the dough and forming the biscuits, baking (150 0 С, 

10 min.), cooling at room temperature and packing. The prepared biscuits were chemically analyzed: 

moisture (routine reference method), ash (MKC EN ISO 2171:2011), protein (МКS EN ISO 20483-

1:2011), fat (МКС EN ISO 6492:2012), crude fiber (MKC EN ISO 6865:2010), nitrogen-free extract 

(calculated by difference) and energy value (by calculation using Atwater factors). Also, the biscuits 

were sensory analyzed. Sensory analysis was conducted by applying the scoring method. 

The addition of inulin increased the content of moisture (11.18%), proteins (11.35%) and 

nitrogen-free extract in the biscuits. (58.61%), and reduced the content of ash (1.84%), fat (14.69%) 

and crude fiber (2.35%). Inulin biscuits had a lower energy value and a received a higher average 

total sensory grade (14.19) in comparison with the regular biscuits (13.55). 

From the results obtained it can be concluded that adding inulin to the biscuits influences by 

decreasing the energy value of the biscuits and improving the sensory characteristics 

Резюме 

Инулинът (земна ябълка) е силно проучен и се използва, като пребиотик. Поради 

признатите си пребиотични свойства, той все повече намира приложение при разработването 

на нови хранителни продукти. Различните видове бисквити нямат пребиотични ефекти, но 

чрез добавяне на съставки, като инулин тяхната биологична стойност може да се увеличи. 

За да се определят пребиотичните свойства на бисквитите с инулин, са произведени два 

вида бисквити: контролни (обикновени) бисквити и бисквити, приготвени с инулин. 

Използваните суровини за тяхното производство са: пълнозърнесто ръжено брашно, брашно от 

елда, овесени люспи, ленено семе, захароза, сол, натриев бикарбонат, канела, сусамово семе, 

вода, зехтин и инулин. Производството на бисквити включва следните операции: измерване на 

суровините, смесване на прахообразни суровини, добавяне на вода и олио, разбъркване, 

почивка на тестото в хладилник за 15 минути., Разточване на тестото и оформяне на 

бисквитите, печене (150 
0
 С, 10 min.), охлаждане при стайна температура и опаковане. 

Приготвените бисквити бяха анализирани за влага (референтен метод), пепел (MKC EN ISO 



2171: 2011), протеин (MKS EN ISO 20483-1: 2011), мазнини (MKS EN ISO 6492: 2012), сурови 

влакнини (MKC EN ISO 6865: 2010), без азотен екстракт (изчислен по разлика) и енергийна 

стойност (чрез изчисляване с помощта на Atwater фактори). Също така бисквитите бяха 

анализирани и сензорно. Сензорният анализ беше проведен, чрез прилагане на метода за 

оценка. 

 

Резюмета на научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране 

или в редактирани колективни томове 

 (Показател Г т.8 към приложение 8.6) 

 

Г8.1. А. Georgieva, I. Taneva- Georgieva, I. Milkov (2003). Researches on the possibilities for 

obtaining of foodstuffs with the participation of Flaviorosasinensis hibiscus and in combination with 

some herbs having healing properties. Trakia Journal of Sciences, vol.3, №2, рр.49-52. 

Extract and syrup of Hibiscus Rosa-Sinensis in n combination with sugar and acid as well as a 

syrup in combination with herbal extracts of john's wort, wild thyme, peppermint, marigold, 

wormwood, chamomile are obtained as a result of an experimental research. Analyses for sugar and 

actual acidity are realized. Studying about change of color for a period of 30 days are done. Tendency 

towards change the color in the storage conditions is determined. Sensor evaluation for variants of 

products is realized and their susceptibility is defined. 

Резюме 

В настоящото изследване са получени екстракти и сироп от Hibiscus Rosa-Sinensis, в 

комбинация със захар и органична киселина, както и сироп в комбинация с билкови екстракти 

от жълт кантарион, дива мащерка, мента, невен, пелин, лайка. Те са анализирани за 

съдържание на захари и активна киселинност. Проследена е промяна в  цвета на получените 

сиропи по време на съхранение за период от 30 дни. Извършена е органолептична оценка на 

получените сиропи, като с най-добри органолептични свойства са тези, получени в 

комбинация на  хибискус с невен и лайка. 

 

Г8.2.Милков И., А. Георгиева, С. Динева, И. Танева-Георгиева (2002). Микробиологични 

изследвания на екстракт и концентрат получен от цвят на Hibiscus. Сборник доклади от 

научна конференция „Техника, технологии и образование“- Ямбол, 21.XII.2001, vol.1, pp.21-25. 

The investigations are carrying out on extract and concentrate received from Hibiscus flower 

with addition of sugar for microbiological burden. In result of the investigations on the extract and 

concentrate - syrup, it has been determined that they do not content mould, yeast, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, and Salmonella. It has been determined in both products contamination with 

aerobic bacteria by 10 particles per volume. This already meets the requirements of microbial purity 

for these type food products. 

Резюме 

Целта на настоящето изследване е да се проследи микробната обсемененост на 

получените екстракти и концентрати от цвят на Hibiscus, по време на съхранение. 

Изследванията доказаха липса на наличие на плесени, дрожди и  мезофилни анаероби в 

анализираните проби на екстракт и концентрат от Hibiscus.  Получените резултати за 

микробиална чистота на екстрактите, се дължи не само на правилната технологична 

обработка, на ниските стойности на pH, но  и на бактерицидните им свойства. 

 



Г8.3.Георгиева А., И. Танева-Георгиева (2002). Сироп от бъз, като стимулатор на 

имунната система и като хранителна добавка. Сборник доклади от научна конференция 

„Техника, технологии и образование“- Ямбол, 21.XII.2001, vol.1, рр.37 – 40 

In the present study, the fruits of black elderberry (Sambucus nigra) and grass elderberry 

(Sambucus ebulus) were analyzed. The data show a higher content of tannins and dyes in black 

elderberry than grass elderberry. The sugar content is 9,2% higher in grass elderberry than in black 

elderberry. The resulting juices have a brownish-reddish color due to the anthocyanins, flavones and 

flavones contained in the fruit. Elderberry has a pronounced biological activity, characterized by the 

presence of diuretic and antimicrobial action against a large number of pathogenic microorganisms. 

Резюме 

В настоящото изследване са анализирани плодовете на черен бъз  (Sambucus nigra) и 

тревист бъзак (Sambucus ebulus). Данните показват  по- голяма съдържание на дъбилни и 

багрилни вещества в черния бъз, отколкото тревистия бъзак. По-голямо е съдържанието на 

захари 9,2% в тревистия бъзак, отколкото при черния бъз.  Получените сокове имат кафяво-

червеникав цвят, дължащ се на съдържащите се в плодовете антоциани, флавони и флавоноли 

Бъзакът притежава изразена биологична активност, характеризираща се с наличието на 

диуретично и антимикробно действие спрямо голям брой патогенни микроорганизми.  

 

Г8.4.Милков И., И. Танева - Георгиева, А. Георгиева, (2002). Цвят на сироп от Hibiscus 

rosa sinensis. Сборник научни доклади от Научна конференция „Космос, природа човек“, 9 – 

11 октомври, Ямбол, т.1,  рр.190-197. 

In the present study, the color change was observed spectrophotometrically, in flavio roza 

sinensis extract and syrup during storage. 

From the obtained spectral curves the three-stimulus coefficients and color coordinates are 

determined, the changes that occur in the brightness, saturation, color tone and the corresponding 

nuances for the studied period are traced. 

For the studied period the brightness indicator L of the product changes only 1.5%, and the 

saturation indicator S - 7.60%, which is a prerequisite for preserving the color of the tested samples 

during storage. 

Резюме 

В настоящото изследване е проследено промяната на цвета спектрофотометрично, в 

екстракт и сироп от flavio roza sinensis по време на съхранение. От получените спектралните 

криви се определят тристимулните коефициенти и цветни координати, проследяват се 

промените, които настъпват в светлостта, наситеността, цветния тон и съответните нюанси за 

изследвания период. За изследвания период показателя светлост L на продукта  се променя 

само 1.5%, а показателя наситеност S – 7.60%, което е предпоставка за запазване на цвета на 

изследваните проби по време на съхранение. 

Г8.5.Георгиева А., И.  Танева – Георгиева, И. Милков (2003). Изследване съдържанието 

на тежки метали в екстракт от Hibiscus rosa sinensis самостоятелно и в комбинация с билки 

с лечебни качества. Научни трудове на УХТ– Пловдив, том L, свитък 3, Научна конференция 

с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии-2003“ 15-17 октомври, 

Пловдив, рр.75-77. 

Conducted with extra Hibiscus rosa sinensis for heavy metals content Cu, Rb  and As, both 

alone and in combination with yellow contact, thyme, calendula, mint, wormwood and chamomile. 

The results can be drawn from the ecological purity of the intermediate products and can be obtained 

for different foods with similar qualities. 



Резюме 

Проведени са изследвания на екстракти от Hibiscus rosa sinensis за съдържание на тежки 

метали Cu, Rb  и  As самостоятелно, и в комбинация с жълт кантарион, мащерка, невен, мента 

пелин и лайка. Резултатите позволяват да се направят изводи за екологичната чистота на 

получените продукти и възможностите за получаване на храни с подобрени качества. 

 

Г8.6. Танева И., Н. Петкова, К. Добрева, И. Панчев, П. Денев (2013). Выделение и 

характеристика пектиновых веществ из Rosa canina L., журнал „Харчова наука і 

технологія“, ISSN:2073-8684, vol.3, №24, рр.38-40. 

The article determines the polyuronide content and degree of pectin esterification in the fruits 

(peel and seeds) of two types of rose hips - rose hips and "Plovdiv-1" - 2012 crop. It was found that 

the polyuronide content in the peel is in the range of 15.4 † 16% relative to dry weight, and in the 

seeds, respectively, from 7.3 to 7.5%.Pectin substances were isolated and characterized by 

productivity, degree of esterification, anhidrotic acid content, acetyl content, intrinsic viscosity, 

molecular weight, texture, melt flow index and foaming ability. The work shows that the bulk of 

pectin substances (about 70%) is in the peel and has an esterification degree of 67.6–68.4%. In seeds, 

pectin is much smaller and has a lower degree of esterification (about 60%). 

Резюме 

Определено е полиуронидното съдържание (ПУС) и естерификационната степен (ЕС) на 

пектина в плодовете (люспи и семена) на два вида шипки – Rosa canina и „Пловдив-1”, реколта 

2012 г. Намерено е, че ПУС в люспата е в граници 15,4†16 % спрямо сухата маса, а в семките -

от 7,3 до 7,5 % съответно. 

Изолирани са пектиновите вещества и са охарактеризирани с добив, естерификационна 

степен, съдържание на анхидроуронова киселина, ацетилно съдържание, характеристичен 

вискозитет, молекулна маса, консистенция, индекс на течливост и пенообразуваща 

способност. Показано е, че основната част на пектиновите вещества (около 70 %) са в люспата 

и са със степен на естерификация 67,6 † 68,4 %. В семената пектинът е значително по-малко и 

с по-ниска естерификационна степен (около 60 %). 

 

Г8.7.Dobreva K., T. Ovcharova,  I. Taneva (2015). Lipid compositon of rose hipfruts and 

seeds. Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, ISSN:1314-8796, 

vol.3, №4, рр.330-335. 

The lipid composition of rose hip (Rosa canina L.) fruits and seeds was investigated. The fruits 

contain 2,88 % glyceride oil. Fatty acid composition of triacylglycerol‟s was identified. In the 

triacylglycerol‟s the main component were oleic, linoleic and linoleic acids. The total quantity of 

sterols in fruit and seed oil were 0,2 % and 0,1 % respectively. The main component was β - sitosterol 

(80,3% and 82,1 % respectively). The amount of tocopherol in the studied oils is significantly higher 

than the data in the literature. In the fruit tocopherol fraction (2664 mg/kg) α- (50,6%) and γ-

tocopherol (42,7%) predominated. In the seed tocopherol fraction (1154 mg/kg)  γ-tocopherol 

(81,4%). predominated Keywords: rose hip, glyceride oil, fatty acids, sterols, tocopherols.   

Резюме 

Изследван е липидният състав на плодове и семена от шипка (Rosa canina L.). Плодовете 

съдържат 2,88% глицеридно масло. Беше идентифициран мастнокиселинният състав на 

триглицеролите. В триглицеролите основни компоненти са олеинова, линолова и линоленова 

киселини. Общото количество стероли в маслото от плодове и семена са съответно 0,2% и 

0,1%. Основният компонент е β - ситостерол (80,3% и 82,1% съответно). Количеството 



токоферол в изследваните масла е значително по-високо от данните намерени в литературата. 

В плодовата фракция съдържанието на токоферол е 2664 mg/kg, като α - (50,6%) и γ-токоферол 

(42,7%) преобладават. В семенната фракцията съдържанието на токоферол е 1154 mg / kg, като 

съдържанието на γ-токоферол е най-високо -81.4% . 

 

Г8.8. Тaneva I., N. Petkova, I. Dimov, I. Ivanov, P. Denev (2016). Characterization of rose hip 

(Rosa canina L.) fruits extracts and evaluation of their in vitro antioxidant activity. Journal of 

Pharmacognosy and Photochemistry, ISSN:2278-4136, vol 5, №2, рр.35-38. 

The aim of the current research was to determine the ascorbic acid content, total tannins and 

total phenolic content in three extracts (water, 50% v/v ethanol, 70% (v/v) ethanol) obtained from dry 

wild growing rose hip fruits and to evaluate their antioxidant potential by four reliable methods: 

DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC. The highest ascorbic acid content was observed in 70% (v/v) 

ethanol extract – 2404 mg/100 g dw, while the total tannins dominated in the water extracts – 3,86 

g/100 g dw. The 50% ethanol extracts of rose hip demonstrated the highest total phenolic content – 

6,9 g GAE /100 g and the antioxidant activity: DPPH assay – 295,0 ± 1,0; ABTS – 368,4±3.0; FRAP 

– 390,1±4,8; CUPRAC 1358,2±14,8 mM TE/g dw, respectively. The present study showed that the 

investigated wild growing Rosa canina L. from Bulgaria was evaluated as a rich source of 

antioxidants and revealed their potential application as food and herbal cosmetic preparations. 

Резюме 

Целта на настоящото изследване е да се определи съдържанието на аскорбинова 

киселина, общите танини и общото фенолно съдържание в три екстракта (с вода, с 50 и 70 % 

етанол), получени от сухи диви растящи плодове на шипка и да се оцени техният 

антиоксидантен потенциал, чрез четири надеждни метода: DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC. 

Най-високото съдържание на аскорбинова киселина се наблюдава при 70% етаноловия 

екстракт - 2404 mg /100 g dw, докато общите танини доминират във водните екстракти - 3,86 g 

/100 g dw. При 50% етанолов екстракти от шипка се наблюдава най-високо общо фенолно 

съдържание - 6,9 g GAE /100 g и антиоксидантната активност: DPPH анализ - 295,0± 1,0; ABTS 

- 368,4 ± 3,0; FRAP - 390,1 ± 4,8; CUPRAC 1358,2 ± 14,8 mM TE / g dw, съответно. Настоящото 

проучване показа, че изследваната диво растяща Rosa canina L. от България е оценена като 

богат източник на антиоксиданти и разкри тяхното потенциално приложение в хранителни и 

билкови козметични препарати. 

 

Г8.9.Zhelyazkova M., I. Taneva (2016). Statistical modeling of the process syneresis of the 

production of yogurt with water extract of Rosa canina. Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry, ISSN:2349-8234, vol.5, №2,рр.204-206. 

The role of antioxidants on the health of the human body begins to be explored in depth in the 

second half of the 20-th century with the discovery of the so-called free radicals. In this paper we 

explore the effect of Rosa canina as a natural antioxidant. The aim of the study is to find the 

dependency between percent water extract of Rosa canina and the amount of separated whey in 

preparation of yogurt. The process of separating the whey is crucial for good quality yogurt- texture, 

acidity, formation of the flavor of the milk. The results of statistical analysis show that 5 % water 

extract of the fruits of Rosa canina does not affect significantly the amount of separated whey in the 

process syneresis. 

Резюме 



Ролята на антиоксидантите за здравето на човешкото тяло започва да се изследва в 

дълбочина през втората половина на 20 век с откриването на така наречените свободни 

радикали. В този материал е изследван ефекта на Rosa canina като естествен антиоксидант. 

Целта на изследването е да се намери зависимостта между процента добавен воден екстракт от 

Rosa canina и количеството отделена суроватка при получаване на кисело мляко с шипка. 

Процесът на отделяне на суроватка (цвик) е от решаващо значение за качествено кисело мляко 

- текстура, киселинност, формиране на аромата на млякото. Резултатите от статистическия 

анализ показват, че добавянето на 5% воден екстракт от плодовете на Rosa canina не оказва 

съществено влияние на количеството отделена суроватка.. 

 

Г8.10. Vasilev М., I. Taneva, M. Velikova, R. Mihova (2016). Interpreting sensory data of 

cheese „Кrema“ by principal component, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, 

Trakia University, ISSN: 1314-8796, vol.4, №2, рр.139-144. 

The report presents results of an analysis of data from an organoleptic evaluation of cheese 

Krema. For the processing of the results is used “Principal component analysis”. The organoleptic 

data are analyzed for 1st 15th and the 30th day of storage. For quality evaluation of cheese "Krema" 

are used the methods of sensory analysis and physicchemical methods. The sensor analysis is applied 

in order to measure, analyze and interpret the specific characteristics of the cheese "Krema" that are 

perceived by the senses, vision, taste and smell. The influence is studied of the storage period on the 

organoleptic characteristics of the dairy product. 

Резюме 

Докладът представя резултати от анализ на данни от органолептична оценка на сирене 

Крема. За обработката на резултатите се използва „Анализ на основните компоненти“. 

Органолептичните данни се анализират за 1-ви 15-ти и 30-ия ден на съхранение. За оценка на 

качеството на сирене Kрема се използват методите на сензорния анализ и физико-химични 

методи. Прилага се анализът на сензора за да се измерят, анализират и интерпретират 

специфичните характеристики на сиренето Крема, които се възприемат със сетивата, зрението, 

вкуса и миризмата. Изследвано е влиянието на периода на съхранение, върху 

органолептичните характеристики на млечния продукт. 

 

Г8.11. Taneva I., М. Vasilev (2016). Analysis of sensory characteristics of cheese "Crema" 

during storage,  Journal of Innovation and entrepreneurship, ISSN:1314-9253, year IV, vol.4, рр.32-

42.  

The report presents results of an analysis of data from an organoleptic evaluation of cheese in 

the storage period. For the processing of the results are used “Correspondence analysis” and “Partial 

least squares regression” The organoleptic data are analyzed for 1st, 15th and 30th day of storage. 

The influence is studied of the storage period on the organoleptic characteristics of the dairy product. 

Assessed is the ability to predict the organoleptic indicators. 

Резюме 

 В доклада са представени резултати от анализ на данни от органолептична оценка на 

сирене „Крема“. За обработката на резултатите е използван метод „Анализ на главните 

компоненти“и „Частична регресия на най-малките квадрати. Анализирани са 

органолептичните данни при 1-ви, 15-ти и 30-ти ден от съхранението. Оценено е влиянието на 

периода на съхранение върху органолептичните показатели на изследвания млечен продукт. 

 

Г8.12.Симеонова В., С. Динев, Ж. Желязкова, М. Петев, И. Танева -Димитрова (2016). 

Анализ на някои показатели на Българско кисело мляко, разпространявано в търговската 



мрежа, от различни производители. Сборник научни трудове, ХХV Международна 

конференция за млади учени "Мениджмънт и качество", Ямбол, рр.19 – 24. 

The syneresis process of various yoghurts purchased commercially is analyzed. The deviations 

in the weight of the yoghurts and their deviations from the fat indicated on the packaging are 

determined. The syneresis data obtained show a wide variation, the differences in the net weight of 

the yoghurt and their fat content were found to be insignificant. There are also slight differences in 

the fat content and labeled content of the package, except for a second sample where the sample 

obtained is 1.6% and the labeled 3.6%. 

Резюме 

Анализиран е процесът синерезис на различни кисели млека закупени от търговската 

мрежа. Определени са отклоненията в теглото на киселите млека, както и отклоненията им от 

посочената на опаковката масленост. Получените данни за синерезис показват вариране в 

широки граници. Установено е, че разликите по отношение на нетното тегло на киселите 

млека и тяхната масленост е незначителна. Малки са разликите и по отношение на 

анализираната масленост и обозначенията на опаковката, с изключение на втората проба, при 

която е получена 1,6 % при маркирана 3,6%. 

 

Г8.13. Танева И., З. Златев,  М. Петев, М. Великова, Р. Михова, (2016). Оценка на 

качеството на кисело мляко от различни производители, Международна научна конференция 

"Техника, технологии, образование", 17-18 ноември, Ямбол, рр.383 –394. 

This research aimed to determine the sensory characteristics of commercially-available yogurts. 

The method “Principal component analysis” is used for determination the connections between 

samples and organoleptic features of the product. The results of the sensory evaluation revealed that 

flavor and taste and type of the coagulant had significant influence on overall acceptability of yogurt 

product. So, the yogurt manufacturers need to improve on the sensory properties in particular flavor 

and taste for better consumer acceptability. Also, they may improve on packaging by labeling to 

specifications that precisely represent the content of the product 

Резюме 

Това изследване има за цел да определи сензорните характеристики на наличните в 

търговската мрежа кисели млека. Методът „Анализ на основните компоненти“ се използва за 

определяне на връзката между пробите кисели млека и органолептичните им характеристики. 

Резултатите от сензорната оценка разкриха, че вкусът и ароматът, видът на коагуланта оказват 

значително влияние върху общата приемливост на киселото мляко. Така че, производителите 

на кисело мляко трябва да подобрят сетивните свойства, по-специално аромата и вкуса за по-

добра възприемчивост на потребителите. Освен това те могат да се подобрят при опаковането, 

чрез етикетиране към спецификации, които точно представят съдържанието на продукта. 

 

Г8.14. Златев З., И. Танева, М. Василев, Т. Иванов (2017). Прогнозиране на физико-

химични показатели на кисело мляко с добавка на мед и пчелен прашец чрез спектрални 

характеристики, Сборник научни трудове, ХХVII Международна конференция за млади учени 

"Мениджмънт и качество", 11 – 12 май , Ямбол, рр.207- 214. 

The article presents the main physico-chemical characteristics of the resulting yogurts with 

added bee products – honey and bee pollen. The results were compared with those of yogurt 

purchased commercially. An assessment is made of the ability to predict the physicochemical 

parameters of the studied yogurts, using spectral characteristics. From the analysis it is found that the 

physicochemical parameters of studied yogurts - electrical conductivity, active and titratable acidity 

can successfully be predicted by spectral characteristics in the visible spectrum of light. 



Резюме 

Статията представя основните физико-химични характеристики на получените кисели 

млека с добавени пчелни продукти - мед и пчелен прашец. Резултатите бяха сравнени с тези на 

киселото мляко, закупено в търговската мрежа. Прави се оценка на способността за 

прогнозиране на физикохимичните параметри на изследваните йогурти, като се използват 

спектрални характеристики. От анализа се установява, че физикохимичните параметри на 

изследваните йогурти - електрическа проводимост, активна и титруема киселинност могат 

успешно да бъдат представени, чрез спектрални характеристики във видимия спектър на 

светлината. 

 

Г8.15. Златев З., И. Танева, Кр. Апостолова, М. Петев (2017). Приложение на техники 

за анализ на изображения при оценка на повърхностни характеристики на кисело мляко с 

добавка на пчелен прашец. Сборник научни трудове, ХХVI Международна конференция за 

млади учени "Мениджмънт и качество", 11 – 12 май, Ямбол, рр.118 – 124. 

The report proposes a comparative analysis of several criteria for determining the informability 

of each of the color features individually. It is possible to reduce the number of these features. From 

the analysis of the results, it is found that the color components of the following color models are 

suitable for separation of the yoghurt with bee pollen: R (RGB), G (RGB), B (RGB), L (Lab) 

CMYK), Y (CMYK), Y (CMYK). 

A better separation between the control and pollinated samples with dry bee pollen was 

established than in the samples with extract. 

Резюме 

Докладът предлага сравнителен анализ на няколко критерия за определяне на 

информативността на всеки от цветовите характеристики поотделно. Възможно е да се намали 

броят на тези функции. От анализа на резултатите се установи, че подходящи за разделяне на 

кисели млека с добавка на пчелен прашец са подходящи цветните компоненти: R (RGB), G 

(RGB), B (RGB), L (Lab) CMYK ), Y (CMYK), Y (CMYK).  

Установена е по-добра разделимост между контролната проба и тези със смлян  пчелен 

прашец, отколкото в пробите с екстракт. 

 

Г8. 16. Zlatev Z., I. Taneva (2017). Physicochemical parameters prediction of yogurt with 

added honey and bee pollen by ultrasonic characteristics. Journal of Innovation and 

entrepreneurship, ISSN 1314-9180, year V, vol.1,рр.43-54. 

The article presents the main physico-chemical characteristics of the resulting yogurts with 

added bee products - honey and bee pollen. The results were compared with those of yogurt 

purchased commercially. An assessment is made of the ability to predict the physical and chemical 

indicators of the studied yogurts, using ultrasonic characteristics. 

Резюме 

В статията са представени основните физикохимични характеристики на получени млека 

с добавка на пчелни продукти – мед и прашец. Резултатите са сравнени с тези на кисело мляко 

закупено от търговската мрежа. Направена е оценка на възможността за прогнозиране на 

физикохимичните показатели на изследваните млека, чрез използване на узтразвукови 

характеристики. 

 

Г8. 17. I. Taneva (2018). Thermodynamic parameters of aqueos extacts from briar, Journal of 

Innovation and entrepreneurship,  ISSN 1314-9253, vol.VI, №2, рр.98 -103. 



The thermodynamic parameters Gibbs energy, entropy and enthalpy were calculated for the 

process of extraction –preparation of aqueous extracts from briar at different hydromoduls. Based on 

these calculations, the graphical dependencies showing the change of the thermodynamic parameters 

at the different technological regimes were drawn. Regardless of the hydromodule, the most favorable 

for the extraction process is the low temperature (20 ° C). 

Резюме 

Изчислени са термодинамичните параметри –енергия на Гибс, ентропия и енталпия на 

процеса екстракция, при получаване на водни екстракти от шипка при различен хидромодул. 

Въз основа на направените изчисления са построени графични зависимости отразяващи 

изменението на термодинамичните параметри при различни технологични режими. 

Независимо от хидромодула, най-благоприятна за протичане на процеса екстракция е ниската 

температура (20 
о
С). 

 

Г8.18.Taneva I. (2019). Coefficient of diffusion in Rosa canina extraction with whey, Journal 

of Innovation and entrepreneurship, ISSN 1314-9253, vol.VII, № 2,рр. 77– 82. 

Whey is a by-product obtained during cheese production. The influence of the technological 

parameters - temperature, hydro module and duration of extraction on the diffusion coefficient, when 

extracting of the rose hip fruit ( Rosa canina L.) with whey. Best parameters for diffusion coefficient 

when extracting fruit with wheat with hazelnuts is at 1:20 hydromotol and at 40° C - 84,7.10
-7

 cm
2
/ 

min. 

Резюме 

Проследено е влиянието на технологичните параметри – температура, хидромодул и 

продължителност на процеса екстракция, върху коефициента на дифузия, при екстракция на 

плодове на шипка ( Rosa canina L.) със суроватка. Най-добри стойности на коефициента на 

дифузия при екстракция на плодове на шипка със суроватка  при хидромодул 1:20 и 

температура 40 
о
С – 84,7.10

7
cm

2
/min. Използването на отпадни продукти като суроватка, при 

производството сирене и кашкавал, е един от начините за получаване на обогатени екстракти. 

 

Г8.19 .Nakov G., V. Jankuloska, I. Dimov, I. Taneva(2019). Influence of food by products on 

the color of bakery products, ICTTE 2019 october 16-18, Yambol, рр.478–487, DOI: 

10.15547/ictte.2019.07.057. 

The aim of this paper is to analyze the effect of replacing part of wheat flour (4, 8, 16, 24 and 

32% for cookies and 4, 6, 8 and 10% for sponge cake) and to measure influence on the color of the 

cookies and the sponge cake with apple skin powder and grape pomace powder, respectively. The 

cookies were produced according to the AACC 10-50D method with some modifications, and the 

sponge cake was produced according to the method presented by Velioglu et.al. 2017 with some 

modifications. Digital image analysis and colorimeter were used to determine the color change of the 

samples. Results show that by increasing food by-products (apple skin powder and grape pomace 

powder), the color difference between the control sample and other samples was bigger. The color of 

the sample measured by digital image analysis covers the entire sample and is more representative 

and more objective regarding color measurement. 
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