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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

на д-р Тодор Тодоров Стоянчев  

представени за участие в конкурс за „Професор“ 

 

 

Публикация №1 от списъка (Книга на база на защитен дисертационен труд). 
1. Стоянчев, Т. Т. 2019. Микроорганизми от род Campylobacter при пилета 

бройлери и в месото, получено от тях. Академично издателство "Паисий 

Хилендарски", ISBN 978-619-202-452-9. 

Резюме 
Кампилобактерийните заболявания са обект на засилен интерес от науката и изследователите от службите 

по безопасност на храните в Европа и страните по света. В резултат на многогодишен изследователски опит 

са налични над 120 000 научни публикации, отчети и документирани доклади във връзка с Campylobacter 

spp. и неговото разпространение при птичето месо и при човека. Настоящата книга обединява 

дисертационните изследвания на автора при изследванията на разпространението и видовото разнообразие 

на причинителя в обхвата на веригата на месо от пилета бройлери от птицефермата до консуматора. 

Отличени са основни звена в които става намножаване или разпространение на ниво ферма за бройлери и 

птицекланица и възможните методи и средства за ограничаване или елиминиране на риска за човешкото 

здраве. Проведените авторски изследвания в България и Германия са вследствие на дългогодишно 

партньорство и специализирани научни обмени между Ветеринарномедицински факултет на Тракийски 

университет и Висшето Ветеринарно училище в град Хановер в Германия. Публикационните материали от 

проведените дисертационни  изследвания и чуждия опит са представени в отделните раздели. Разработката 

има за цел да обогати научните познания и компетентност в България и да повиши литературната 

осведоменост и популяризирането на науката на български език сред родните научни и образователни 

институции и сред специалистите от практиката в бройлерното птицевъдство и хранително-вкусовата 

промишленост. 
Abstract 

Campylobacteria food poisoning is of interest to science and food safety researchers in Europe and around the 

world. As a result of many years of research experience, there are more than 120,000 scientific publications, reports 

and documents related to Campylobacter spp. and its distribution in poultry and in humans. This book combines the  

author's PhD experience in research on the distribution and species diversity of Campylobacter in the chain from 

the poultry farm to the consumer. The main points in which multiplication or survival takes place at the level of 

broiler farm and a poultry slaughterhouse and the possible methods for prevention and eliminating of the risk to 

human health have been awarded. The author's research in Bulgaria and Germany is a result of a long-term 

partnership and specialized scientific exchanges between the Faculty of Veterinary Medicine of Trakia University 

and the Higher Veterinary School in Hanover, Germany. The publication materials from the experimental PhD 

research and the foreign experience are presented in the separate sections in the book. The book aims to fortify the 

scientific knowledge and competence in Bulgaria and to increase the literary awareness and popularization of 

science in Bulgarian among the native scientific and educational institutions and among the specialists from the 

practice in broiler farms and food industry. 

 

 

Публикация №2 от списъка (Монография). 
2. Стоянчев, Т. Т. 2020. Идентификация, геномно профилиране и антимикробна 

резистентност на Campylobacter при пилешко месо и птици.  Академично 

издателство "Паисий Хилендарски". ISBN: 978-619-202-569-4.  
Резюме 
Настоящата монография представя опита на автора и постиженията в научните методи при идентификация, 

молекулярно-биологично типизиране и антимикробна резистентност на кампилобактериите предавани по 

хранителната верига с живи птици и птиче месо. Специфичната локализация на Campylobacter spp. в 

първичното производство при птицефермите, ферми за патици, пъдпъдъци и съпътстващите синантропни 

птици, изисква подробно анализиране на геномната идентичност, за да се разбере по-добре взаимовръзката 

между системите на отглеждане на птиците за месо и разпространението на патогена по цялата хранителна 

верига до консуматора. Отличени са процесите на мариноване, замразяване и размразяване и съхранение в 

охладено състояние върху наличните кампилобактерии в сурови продукти. Монографията представя 

приложението на различни молекулярно-биологични техники за разпознаване специфичните 

характеристики на гените и тяхното фенотипно проявление при патогенните за човека Campylobacter jejuni 

и Campylobacter coli. Отличени са основните рискови фактори в птицекланиците и възможните действия за 
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превенция на контаминацията на месото. Глобалната опасност от разпространение на резистентни щамове 

на Campylobacter чрез храните е разгледан в отделна глава на монографията и има за цел да анализира 

селективният натиск от широката употреба на антибиотици в сектор птицевъдство и опасността за 

човешкото здраве.  

Монографията има за цел да обогати познанията в областта на ветеринарномедицинската наука и да 

представи на български език родните и световни постижения сред изследователите от научните и 

образователни институции и специалистите от практиката в сектор птицевъдство и хранително-вкусовата 

промишленост в България. 

Abstract  
This monograph presents the author's experience and achievements in scientific methods in the identification, 

molecular biological typing and antimicrobial resistance of Campylobacter transmitted through the food chain with 

live birds and poultry. The specific localization of Campylobacter spp. in primary production in poultry farms and 

accompanying synanthropic birds, requires a detailed analysis of genomic identity to better understand the 

relationship between poultry farming systems for meat and the distribution of the pathogen throughout the food 

chain to the consumer. The monograph presents the application of various molecular biological techniques to 

identify the specific characteristics of genes and their phenotypic expression in human pathogens Campylobacter 

jejuni and Campylobacter coli. The main risk factors in poultry slaughterhouses and possible actions to prevent 

contamination of meat are highlighted. The global hazard of spread of resistant strains of Campylobacter through 

food is discussed in a separate chapter of the monograph and aims to analyze the selective pressures from the 

uncontrolled use of antibiotics in the poultry sector and the indirect hazard to human health. The monograph aims 

to support the knowledge in the field of veterinary science and to present in Bulgarian the national and world 

achievements among researchers from scientific and educational institutions and experts in the poultry sector and in 

the food industry in Bulgaria. 

. 

 

Публикация №3 от списъка. 

3. Rusev V., T. Stoyanchev, I. Vashin, A. Pavlov and D. Dinkov, 2008. Comparative 

investigation on the effect of disinfection in two meat processing enterprises. 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 11 (4), pp. 263 – 268. ISSN  1311-1477 

(Print). НАЦИД ID № 522. 

Abstract 

Comparative investigations were carried out in two meat processing plants in order to determine the effect of 

disinfection on contact surfaces prior to and after the procedure on the basis of the total number of mesophilic 

microorganisms. It was found out that during production, the surfaces of most meat processing machines in the 

plant manufacturing freshly cooked and dried sausages from red and white meat were more contaminated than 

those in the plant manufacturing dry sausages from red meat. In both enterprises, the total number of mesophilic 

organisms was higher on the surface of mechanical meat processing units than on the surface of thermal processing, 

drying and storage equipment, whereas the contamination of hands of cutter operators was almost identical. After 

the sanitation, mesophilic microflora was reduced to amounts, many times lower than normatively allowed. The 

effect of disinfection was more pronounced in the plant manufacturing freshly cooked and dried sausages from red 

and white meat, where the contamination of operational surfaces with mesophilic organisms was higher. In both 

plants, the effect of disinfection was higher with regard to the equipment with initially more contaminated and 

smoother surfaces. 

Резюме 

Проведени са сравнителни проучвания в две месопреработвателни предприятия, за да се определи ефекта 

на дезинфекцията върху работните контактни повърхности до и след процедурата по почистване и 

дезинфекция. За индикатор е използван общия брой мезофилни микроорганизми. Установено е, че по време 

на производството повърхностите на повечето машини за обработка на месо в предприятието, 

произвеждащи варено-пушени и сушени колбаси от червено и бяло месо, са по-замърсени от тези в 

предприятието, което произвежда само колбаси от червено месо. И в двете предприятия общият брой на 

мезофилните организми беше по-висок на повърхността на смилащите месопреработвателни машини, 

отколкото на повърхността на оборудването за термична обработка, сушене и съхранение. Замърсяването 

на ръцете на работниците беше почти идентично. След почистване и дезинфекция мезофилната 

микрофлора е намалена до количества, многократно по-ниски от нормативно разрешените. Ефектът от 

дезинфекцията е по-силно изразен при производството на прясно варено-пушени и сушени колбаси от 

червено и бяло месо, където замърсяването на оперативните повърхности с мезофилни организми беше по-

голямо по време на работа. И в двете инсталации ефектът от дезинфекцията беше по-силен при 

оборудването с по-замърсени и по-гладки повърхности. 
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Публикация №4 от списъка. 

4. Daskalov H., Fejzullah F., Stoyanchev T., 2013. Study on factors affecting (ph, 

water activitity, salt content) growth of Listeria monocytogenes in raw dried cured 

sausages. Mac Vet Rev, 36 (2): 91–95. ISSN 1857-7415. 

Abstract 
Commission Regulation (EC) 2073:2005 considers the factors which can support or inhibit the growth of Listeria monocytogenes in 

ready-to-eat foods. The aim of the experiments was to examine the values of pH, water activity (aw), salt content and level of 

contamination with Listeria monocytogenes of some popular in Bulgaria raw dried cured vacuum packed sausages, produced from June 

2006 till May 2008. 81 vacuum-packed samples were taken from 5 different meat producing plants during the period of study. Average 

water activity level of the tested sausages was 0,87 ± 0,035; pH level - 5,61 ± 0,59 and salt content - 4,12 ± 1,11%. Four specimens 

contained Listeria spp. (two samples L.monocytogenes, one L.welshimeri and one L.innocua). All contaminated raw dried cured 

sausages had aw bellow ≤ 0,92 and pH ≥ 4,4 or pH ≥ 5. After 3 months of storage of the same contaminated samples at 40C, in three of 

them Listeria spp. (two L.monocitogenes and L.welshimeri) survived and was detected. Salt content of the samples varied from 2,46 to 

6,28% and was not able to affect the growth of L.monocytogenes. Data showed that the detected levels of aw could support the growth of 

L.monocytogenes in only 6 (7,4%) of the tested samples. pH values lower than 5 were presented in three samples and only the 

combination with low aw was able to inhibit the growth of L.monocytogenes. The detected levels of salt content did not affect the 

presence and growth of L.monocytogenes. Microbiological criterion’ set in Commission Regulation (EC) No 2073/2005 for ready-to-eat 

foods unable to support the growth of L. monocytogenes can be applied to 75 (92,6%) of the tested sausages. 
Резюме 

Регламент (ЕО) 2073/ 2005 разглежда факторите, които влияят на растежа на Listeria monocytogenes в готови 

за консумация храни. Целта на експериментите беше да се изследват стойностите на pH, водната активност 

(aw), съдържанието на сол и нивото на контаминация с Listeria monocytogenes на традиционни за България 

вурово-сушени вакуумирани колбаси, произведени от юни 2006 г. до май 2008 г. Общо 81 вакуум 

опаковани проби са взети през периода на изследване от 5 различни предприятия за производство на месни 

продукти. Средното ниво на водната активност на тестваните колбаси е 0,87 ± 0,035; pH е 5,61 ± 0,59 и 

съдържание на сол - 4,12 ± 1,11%. Четири проби съдържаха Listeria spp. (две проби L.monocytogenes, една 

L.welshimeri и една L.innocua). Всички контаминирани сурово-сушени колбаси имаха стойности на aw по-

ниски от 0,92 и pH ≥ 4,4 или pH ≥ 5. След 3 месеца съхранение на същите замърсени проби при 4°С, в три 

от тях оцеляха и бяха открити Listeria spp. (два L.monocitogenes и L.welshimeri). Съдържанието на сол в 

пробите варира от 2,46 до 6,28% и не може да повлияе на растежа на L.monocytogenes. Данните показват, че 

откритите нива на aw създават условия за растежа на L.monocytogenes само в 6 (7,4%) от тестваните проби. 

РH стойности по-ниски от 5 бяха установени в три проби и само комбинацията с ниско aw беше в състояние 

да инхибира растежа на L.monocytogenes. Откритите нива на съдържание на сол не влияят на присъствието 

и растежа на L.monocytogenes. Микробиологичен критерий съгласно Регламент (ЕО) № 2073/2005 за готови 

за консумация храни, които не могат да поддържат растежа на L. monocytogenes, може да бъде приложен 

към 75 (92,6%) от тестваните колбаси. 

 

 

Публикация №5 от списъка. 

5. Urumova V., T. Stoyanchev, M. Lyutskanov, H. Daskalov, I. Vashin, A. Maramski, 

2014. Antimicrobial sensitivity of Campylobacter jejuni poultry isolates from the 

Republic of Bulgaria, J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 40 (1), pp. 29-34. ISSN  0250-

2836. 

ABSTRACT  

A total of 110 caecal samples were collected from broiler chickens originating from 6 small poultry farms in Bulgaria 

during the first half of 2009, and (45) Campylobacter jejuni strains were isolated. Twenty four (53.3%) of the C. jejuni 

isolates were determined as resistant to several antibiotics. The highest percentage of resistance was observed against 

(tetracycline) 22.2%, (enrofloxacin)  13.4% and (ampicillin)  11.1%. Two strains (4.4%) were resistant to erythromycin. 

The distribution of isolates on the basis of Minimal Inhibition Concentration revealed the highest value of 64 μg/ml to 

tetracycline in one of the strains. Four isolates resistant against ampicillin were with MIC of 32 μg/ml, and another one – 

with MIC 16 μg/ml. 
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Резюме 

През първата половина на 2009 г. бяха събрани 110 проби от цекумите на пилета бройлери, произхождащи 

от 6 малки птицеферми в България и бяха изолирани 45 щама на Campylobacter jejuni. Двадесет и четири 

(53,3%) от изолатите на C. jejuni се определят като резистентни към няколко антибиотика. Най-високият 

процент на резистентност е наблюдаван спрямо тетрациклин (22,2%), енрофлоксацин (13,4%) и ампицилин 

(11,1%). Два щама (4.4%) са резистентни към еритромицин. Разпределението на изолатите въз основа на 

минималната инхибиторна концентрация разкрива най-високата стойност от 64 µg/ml за тетрациклин в един 

от щамовете. Четири изолати, резистентни срещу ампицилин бяха с MIC от 32 μg/ml и още един - с MIC 16 

μg/ml. 

 

 

Публикация №6 от списъка. 

6. Parvanova B., Stoyanchev T., Zlatanov I., Georgieva V and Ivanov I., 2014. 

Spectrofluorometric study of the membrane permeability disturbance in Listeria 

monocytogenes at hyperthermic temperatures. Bulgarian Journal of Veterinary 

Medicine,  17 (4), pp. 285 – 292.  ISSN  1311-1477 (Print). НАЦИД ID № 522. 

ABSTRACT  

Thermal resistance of pathogenic bacteria, determined by the colony forming ability after thermal    stress, is 

important for the microbial inactivation by heat. It is related to the ion permeability barrier disturbance at a high 

temperature (Tg). The mechanism of this membrane disturbance is not clear. Our goal was to study this disturbance 

in the plasma membrane of L. monocytogenes. After cultivation the bacteria were washed in a low-salt medium and 

heated to Tg. Hyperthermia induced out leakage of cytosolic electrolytes with sigmoid temperature profile, centered 

at Tg, as detected by conductometry (10 kHz). The Tg temperature correlated the thermal resistance of bacteria, 

acclimated at various temperatures of growth. To this end, we used fluorescent probes Pyrene and N-(3-Pyrenyl) 

maleimide (PyM). While Pyrene intercalates in the lipid region of plasma membranes PyM binds covalently the 

SH-groups of membrane proteins. The excimerisation of Pyrene reporting on the microfluidity of lipid bilayer did 

not change at Tg, while excimerisation of PyM raised indicating immobilisation and association of integral 

proteins. Overall, the ion permeability rise at Tg could be ascribed to changes in the tertiary and quaternary 

structure of integral proteins. 

Резюме 

Топлинната устойчивост на патогенните бактерии, определена от способността за растеж и образуване на 

колонии след термичен стрес е важна за елиминирането на бактериите чрез топлина. Процесите на 

температурна устойчивост са свързани с нарушаването на бариерната проницаемост на йони при висока 

температура (Tg). Механизмът на това нарушение на мембраната не е ясен. Нашата цел беше да проучим 

това нарушение в плазмената мембрана на L. monocytogenes. В опитната постановка, след култивирането на 

бактериите те се промиват в среда с ниска концентрация на сол и се нагряват до Tg. Хипертермията 

предизвиква изтичане на цитозолни електролити със сигмоиден температурен профил, центриран при Tg, 

както е установено чрез кондуктометрия (10 kHz). Температурата на Tg корелира с термичната устойчивост 

на бактериите, адаптирани за растеж  при различни температури. За измерванията използвахме 

флуоресцентни сонди Pyrene и N- (3-Pyrenyl) малеимид (PyM). Докато Pyrene интеркалира в липидната 

област на плазмените мембрани, PyM свързва ковалентно SH-групите на мембранните протеини. Като цяло 

повишението на йонната пропускливост при Tg може да се дължи на промените в третичната и 

кватернерната структура на интегралните протеини на бактериите. 
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Публикация №7 от списъка. 

7. Chipilev N., H. Daskalov & T. Stoyanchev. 2014. Study on the presence of lipolytic 

yeasts and molds in raw cow milk and white cheese. At International scientific 

conference “Science, Practice, Business”, 9 October 2014 Stara Zagora, Bulgaria. 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19, No 2, pp. 117-126. ISSN  1311-1477 

(Print). НАЦИД ID № 522. 

ABSTRACT  

The extent of microbial contamination with moulds and yeasts of raw cow milk and white brined cheese produced 

in Bulgarian dairy enterprises was evaluated. The isolation and identification of microorganisms was performed 

using the classical microbiological methods. The samples of raw milk showed 76.6% contamination with moulds, 

at average amount of 3.4 log10 cfu/mL, maximum of 4.8 log10 cfu/mL. Yeasts were detected in 93.3% of the 

samples (average 3.5 log10 cfu/mL). Isolated moulds belonged to the genera Aspergillus (37.9%), Geotrichum 

(29.3%), Mucor (15.5%), Cladosporium (5.2%) and Penicillium (12.1%). Overall, 70% of studied samples were 

found to be contaminated with yeasts and moulds at 2.2 log10 cfu/g and 2.8 log10 cfu/g, respectively. Most 

commonly, isolates from white brined cheese were from the genera Geotrichum (32.8%), Aspergillus (28.1%), 

Mucor (21.8%) and Penicillium (9.4%). The predominating yeasts in raw cow milk and white brined cheese were 

Candida spp., Rhodotorula spp. and Sacharomyces spp. Isolates were tested for lipolytic activity on Tributyrin 

agar. The occurrence of lipolytic and toxigenic moulds and yeasts poses a risk for the quality and safety of milk and 

dairy products. 

Резюме 

Разработката прави оценка на степента на микробно замърсяване с плесени и дрожди при сурово краве 

мляко и бяло саламурено сирене, произведени в български млекопреработвателни предприятия. 

Изолирането и идентифицирането на микроорганизмите се извършва по класическите микробиологични 

методи. Пробите от сурово мляко показват 76,6% контаминация с плесени, със средно количество от 3,4 

log10cfu/mL и максимум 4,8 log10 cfu/mL. Дрождите са открити в 93,3% от пробите (средно 3,5 log10 cfu/mL). 

Изолираните плесени принадлежат към родовете Aspergillus (37,9%), Geotrichum (29,3%), Mucor (15,5%), 

Cladosporium (5,2%) и Penicillium (12,1%). Общо 70% от изследваните проби сирене са замърсени с дрожди 

и плесени съответно при 2,2 log10 cfu/g и 2.8 log10 cfu/g. Най-често изолатите от бяло саламурено сирене са 

от родовете Geotrichum (32,8%), Aspergillus (28,1%), Mucor (21,8%) и Penicillium (9,4%). Преобладаващите 

дрожди в суровото краве мляко и бялото саламурено сирене са Candida spp., Rhodotorula spp. и 

Sacharomyces spp. Изолатите се тестват за липолитична активност върху трибутиринов агар. Появата на 

липолитични и токсигенни плесени и дрожди представлява риск за качеството и безопасността на млякото 

и млечните продукти. 

 

 

Публикация №8 от списъка. 

8. Dinkov D. and Stoyanchev T., 2014. Antibacterial effect of Royal jelly, mix from 

Royal jelly and rape heney (1:100), rape and oak honeydew honeys against 

Escherichia coli (ATCC 25922). African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 

vol 8 (11), pp. 321-326. ISSN  1996-0816. 

ABSTRACT  

 

Резюме 

Изследван е антимикробният ефект на пчелно млечице и комбинации от него с манов мед и рапичен мед. 

Бактериални суспензии на Escherichia coli (ATCC 25922) в различни концентрации от 50 до 100 CFU/ml са 

използвани за провеждане на изследванията, а пчелните продукти са от 10% до 45%. Установяване на 
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инхибиторният потенциал на пчелните продукти е измерен чрез микробната способност за растеж и 

промени в жизнеността на клетките върху агар Chromocult TBX и във бульон TSB (триптиказо соев бульон) 

при 37С за 24 часа. Измерени са стойностите на pH и спектрофотооптичната плътност при бактериалните 

суспензии преди и след третирането с пчелни продукти. Най-силен антимикробен ефект е установен при 

пчелното млечице, последван от манов мед, а най-слаб при рапичен мед. 

 

 

Публикация №9 от списъка. 

9. Stoyanchev K., L. Sotirov, T. Stoyanchev, M.Lalev, D.Yarkov and I. Yotova, 2006. 

Study on the level of natural humoral immunity in turkey-broilers with muscular dystrophy, 

reared under conditions of either animal welfare or stress., Revue de Medicine Veterinaire, 

158:6, pp. 314 – 319. IF=0,175. ISSN 0035-1555. 

Abstract 

The aim of the present study was to reproduce experimentally muscular dystrophy in 40 broiler turkeys under 

condition of high animal welfare or stress and to study blood serum lysozyme concentrations (μg/ml) and APCA 

activity (CH50). The muscular dystrophy was induced via supplementation of 4% fat with peroxide number 5.0 g to 

a balanced, but deficient in vitamin E and selenium (Se) starter forage for broiler turkeys divided into 4 groups: 

group I - control, reared under conditions of high animal welfare; group II - control, reared under conditions of 

stress; group III - diseased, reared in high animal welfare and group IV - diseased, reared in stress. The results 

indicated clearly that lysozyme concentrations in broiler turkeys with experimental muscular dystrophy were 

significantly higher than in healthy birds. In broiler turkeys reared under stress, lysozyme concentrations’ increase 

was at a lesser extent. Complement activity was also significantly higher in diseased turkey compared to healthy 

birds. 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се възпроизведе експериментална мускулна дистрофия при 40 пуйки 

бройлери при условия на високо благополучие на животните и при условия на стрес. При опитите се 

изследва концентрацията на лизозим в кръвта в серума (µg / ml) и активността на APCA (CH50). 

Мускулната дистрофия се предизвиква чрез добавяне на 4% граниви мазнини с висока стойност на 

пероксидно число 5,0 g към балансиран фураж с недостиг на витамин Е и селен (Se). Фуражът е стартер за 

пуйки бройлери, а птиците са разделени в 4 групи: група I – контролна ( отглеждани при високи условия на 

хуманно отношение към животните); II група – контролна (отглеждани в условия на стрес); III група – 

болни (отглеждани при условия на благополучие на животните) и група IV – болни (отглеждани при стрес). 

Проявлението на мускилна дистрофия засяга растежа на птиците и силно влошава качеството на месото. 

Резултатите ясно показват, че концентрациите на лизозим в пуйки бройлери с експериментална мускулна 

дистрофия са значително по-високи, отколкото при здравите птици. При пуйки бройлери, отглеждани при 

стрес, концентрацията на лизоцим е в по-малка степен. Активността на комплемента също е значително по-

висока при болните пуйки, в сравнение със здравите птици. 
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Публикация №10 от списъка. 

10. Nakakimura Y., M. Vassileva , T. Stoyanchev, K. Nakai, R. Osawa, J. Kawano, R. 

Tsenkova. 2012. Extracellular metabolites play dominant role in near-infrared spectroscopic 

quantification of bacteria at food-safety level concentrations. Analytical methods, vol 4 (5), pp. 

1389- 1394. (IF=1.036 – 2010). ISSN  1759-9679. 

Abstract 

Near infrared spectroscopy (NIRS) is a promising new tool for quick and accurate bacterial quantification in water-

rich samples like food. However, we still do not know what this spectroscopic method takes into account in order to 

measure bacterial counts at food safety limits. This study tries to identify which part of the bacterial culture has a 

more significant impact on spectral models for bacterial quantification in an aqueous environment. Two type strains 

of E. coli and S. aureus were evaluated, at a concentration range 0.1–8 log10 CFU. Spectra from bacterial cells, 

separated by filtration, and extracellular metabolites were acquired separately and then combined in a reciprocal 

ratio in order to identify the spectral combination that would provide the best partial least squares quantification 

model for each strain. Spectral data were evaluated in the first wavelength overtone region of water 1300–1600 nm. 

The best model was achieved at a cells : extracellular metabolites spectral combination ratio of 40 : 60 for the E. 

coli strain and 20 : 80 for the S. aureus strain. While the best ratio was different for each species, extracellular 

metabolite spectra had a consistent significantly higher impact on PLS models. It can be concluded that species-

specific extracellular metabolite spectra give more valuable information on bacterial quantification, and it is the 

spectral detection of changes in extracellular water conformations, due to extracellular bacterial metabolites, that 

represents the most significant factor for successful bacterial quantification. Finding out that bacteria influence the 

water matrix is an important step in understanding the mechanism of NIRS detection of low bacterial 

concentrations. 

Резюме 

Измерванията чрез спектроскопия в Близката инфрачервената област на светлината (NIRS) е обещаващ нов 

аналитичен подход за бързо и точно количествено определяне на бактериите в богати на вода проби 

каквито са храните. Все още обаче не знаем какво използва измерването чрез този спектроскопичен метод 

за определяне и прогнозиране на броя на бактериите при количества на бактериите, влияещи на критериите 

свързани с безопасността на храните. Това проучване се опитва да идентифицира коя част от бактериалната 

култура има по-значително влияние върху спектралните модели за количествено определяне на бактериите 

във водна среда. Бяха използвани два вида щамове на E. coli и S. aureus, в концентрация 0,1–8 log10 CFU. 

Спектрите само от бактериални клетки, разделени чрез филтрация и само от извънклетъчни метаболити, се 

придобиват отделно и след това се комбинират в реципрочно съотношение, за да се идентифицира 

спектралната комбинация, която би осигурила най-добрия модел за количествено определяне. Обработката 

е чрез статистическо комбиниране на принципа на най-малките квадрати (PLS model) за всеки щам. 

Спектралните данни се оценяват в областта на тона на първа дължина на вълната на водата при 1300-1600 

nm. Най-добрият модел е постигнат при съотношение на спектралната комбинация на клетки: 

екстрацелуларни метаболити в съотношение 40: 60 за Е. coli и при съотношение 20: 80 за S. aureus. Въпреки 

че най-доброто съотношение е различно за всеки вид, спектрите на извънклетъчния метаболит имат 

постоянно по-голямо влияние върху PLS моделите. Може да се заключи, че специфичните за бактериите 

извънклетъчни спектрални метаболити дават по-ценна информация за бактериалното количествено 

определяне и именно спектралното откриване на промените в извънклетъчните водни конформации, 

дължащо се на извънклетъчните бактериални метаболити, е най-значимият фактор за успешното 

бактериално количествено определяне и прогнозиране. Установяването, че бактериите влияят на водната 

матрица е важна стъпка в разбирането на механизма на откриване на NIRS при ниски бактериални 

концентрации. 
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Публикация №11 от списъка. 

11. Dimitrova R. T., Stoykova I.I., Yankovska-Stefanova T. T., Yaneva S. A., 

Stoyanchev T.T., 2018. Development of analytical method for determination of organochlorine 

pesticides residues in meat by GC-ECD, Revue Méd. Vét., 2018, 169, 4-6, 77-86. (IF=0,274). 

ISSN 0035-1555. 

Abstract 

Aiming to meet the European requirements for monitoring of pesticide residues in food of animal origin, the 

analytical scope of the methods in Bulgaria need to be extended. Herein, we introduce a new method that performs 

better analytical characteristics and allows more compounds to be determined, compared to the existing method 

used for determination of organochlorine pesticides in meat. So far, in the national monitoring program a total of 

eight organochlorine pesticides have been analyzed: aldrin, heptachlorepoxide– trans isomer, HCH – α, β, γ 

isomers, p,p’-DDE, p,p’-DDD and p,p’-DDT, by means of a method based on EN 1528:2001– Fatty food – 

determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs). Using our new method, it is possible seven 

additional pesticides to be determined: dieldrin, endosulfan- α and β isomers, endosulfan sulfate, HCB, heptachlor, 

heptachlorepoxide– cis isomer. The method is based on accelerated solvent extraction technique, liquid – liquid 

partitioning with acetonitrile– n-hexane, clean-up step on a home-made silica gel column and GC-ECD 

determination of pesticides. The validation is performed according to the recommendations in the document 

SANTE/11945/2015 and it meets the acceptability criteria. The proposed method was successfully used in 

laboratory proficiency test where OCPs included were HCH isomers - β (Z-score of rezult: 0.1), p,p’- DDE (Z-

score of rezult: -0.6), Endosulfansulfate (Z-score of rezult: 0.5). 

Резюме 

С цел да се отговори на европейските изисквания за мониторинг на остатъците от пестициди в храни от 

животински произход, аналитичният обхват на методите в България трябва да се разшири с още пестициди. 

Предлагаме въвеждане на нов метод, който изпълнява по-добри аналитични характеристики и позволява да 

се определят повече съединения в сравнение със съществуващия до сега в България метод, използван за 

определяне на органохлорни пестициди в месото. Досега в националната програма за мониторинг са 

анализирани общо осем органохлорни пестициди: алдрин, хептахлорепоксид - транс изомер, HCH - α, β, 

изомери, p, p'-DDE, p, p'-DDD и p, p'-DDT, чрез метод, базиран на EN 1528: 2001 – за Мазни храни - 

определяне на пестициди и полихлорирани бифенили (ПХБ). Използвайки нашия нов метод, е възможно да 

се определят седем допълнителни пестициди: дилдрин, ендосулфан-а и β изомери, ендосулфан сулфат, 

HCB, хептахлор, хептахлорепоксид - цис изомер. Методът се основава на техника на ускорено извличане на 

разтворителите с акселератор, разделяне на принципа течност - течност с ацетонитрил-н-хексан, въвеждане 

на стъпка на пречистване чрез колона с лабораторно приготвен силикагел и определяне на пестициди чрез 

детектор GC-ECD. Валидирането се извършва съгласно препоръките за валидиране въведени чрез 

документа SANTE / 11945/2015 и отговаря на критериите за приемливост. Предложеният метод успешно 

беше приложен в междулабораторен тест за компетентност, където са включени OCP са HCH изомери - β 

(Z-резултат на резултата: 0,1), p, p'-DDE (Z-резултат на резултата: -0,6), ендосулфансулфат (Z-резултат на 

резултата: 0,5). 
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Публикация №12 от списъка. 

12. Atanassova S., Stoyanchev T., Yorgov D., Nachev V., 2018. Differentiation of fresh and 

frozen-thawed poultry breast meat by near infrared spectroscopy. Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 24 (Supplement 1), 162-168. ISSN 1310-0351 (print). Web of science;  

НАЦИД ID № 502 

Abstract 

The aim of the study is to research the feasibility of Near Infrared Spectroscopy and SIMCA classification method 

for discrimination of fresh and freeze-thawed chicken meat. An experiment was carried out with 4 fresh breast 

meats and 20 tenderloins of broiler chickens, purchased from a local meat store. All samples were measured twice - 

once immediately after purchase and again after frozen at minus 22°C and stored at the same temperature for 20 

days, then thawed in the refrigerator at 6°C for 8 hours. NIR S measurements were performed by NIR Quest 512 

spectrometer (Ocean Optics, Inc.) in the region 900-1700 nm using reflection fiber-optics probe. Differences in 

spectral data of fresh and frozen-thawed meat samples were found. The most significant differences were found 

around 938, 1018, 1310, 1374, in the region 1402-1417, around 1470 and 1584 nm. SIMCA models for 

discrimination of fresh and frozen-thawed meat were developed. The best models were obtained using smoothing 

and second-derivative transformation of spectral data, which correctly classified 100% of the samples from 

calibration set. The obtained recognition ratio for validation set was 94.4% for fresh meat and 96.8% for frozen-

thawed meat. From the obtained results we can conclude that NIR Spectroscopy and SIMCA have a potential for 

discriminating fresh from frozen-thawed poultry meat. 
Резюме 

Целта на изследването е да се проучи възможностите на метода за измервания в  близка инфрачервена 

спектравлна област и класификация на резултатите чрез модел SIMCA за разграничаване на прясно от 

замразено пилешко месо. Проведен е експеримент с 4 партиди прясно, охладено пилешко месо (пилешки 

гърди без кожа) и месо от гърди получено от 20 цели охладени пилета бройлери, закупени от местен 

магазин за месо. Всички проби бяха измерени два пъти - веднъж веднага след закупуването и отново след 

замразяване при минус 22°С и съхранявани при същата температура в продължение на 20 дни, след това 

размразени в хладилник при 6°С в продължение на 8 часа. NIRS измерванията бяха извършени с апарат NIR 

Quest 512 спектрометър (Ocean Optics, Inc.) в дължини на вълните в обхвата на  900-1700 nm, използвайки 

оптична сонда. Открити са различия в спектралните данни на пробите от прясно и замразено размразено 

месо. Най-съществените разлики бяха открити при резултатите от дължини на вълните при 938, 1018, 1310, 

1374 nm, в района 1402-1417 nm, около 1470 и 1584 nm. Разработени са SIMCA модели за дискриминация 

на прясно от замразено-размразено месо. Най-добрите модели са получени с помощта на изглаждане и 

трансформация на втората производна на спектралните данни, които правилно класифицират 100% от 

пробите от калибриращия сет. Полученият коефициент на разпознаване за пробите от сет за валидиране е 

94,4% за прясно месо и 96,8% за замразено-размразено месо. От получените резултати можем да заключим, 

че NIR спектроскопията и SIMCA моделирането имат потенциал за разграничаване на прясно от замразено 

и размразено птиче месо. 

 

 

Публикация №13 от списъка. 

13. Koev K., Zhelev G., Marutsov P., K. Gospodinova  V. Petrov  T. Stoyanchev, 2019. 

Molecular Screening and Characterization of Shiga Toxin-producing Escherichia coli By 

Multiplex PCR Assays for stx1, stx2, eaeA, H7 in Raw Milk. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (2),  

271-275. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20373. (IF=0,465). ISSN 13092251. 

Abstract 

The presence of Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC) was evaluated in bulk milk from dairy cattle farms 

in Bulgaria. From 20 regional farms only 4 were selected as a source for milk sampling on the basis of their annual 

STEC shedding in feces. All the samples were PCR analyzed after selective enrichment. Positive samples were 

detected in subsequent molecular testing as: two of samples (9.08%) were positive for stx1, one sample (4.54%) for 

stx2, 10 samples (45.54%) for eae and 12 (54.54%) for H7 coding genes. 

Резюме 

Проведени са изследвания за установяване на наличието на Shiga-токсин произвеждащ Escherichia coli 

(STEC) в общо сборно охладено сурово мляко във ваните на  ферми за млечни говеда в България. От 20 

регионални стопанства само 4 бяха избрани като източник за вземане на проби от мляко въз основа на 
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предходна микробиологична история с веднъж годишно проявление на наличие на STEC в изпражненията 

на дойните крави. Всички млечни проби бяха анализирани чрез PCR метод след селективно обогатяване. 

Положителните проби са открити при последващи молекулярни тестове като: две проби (9,08%) са 

положителни за stx1, една проба (4,54%) за stx2, 10 проби (45,54%) за eae и 12 (54,54%) за кодиращи гени на 

Н7. 

 

 

Публикация №14 от списъка. 

14. Koev K., T. Stoyanchev, Zhelev G., Marutsov P., K. Gospodinova  V. Urumova, 2019. 

Molecular profiling and antimicrobial susceptibility of Escherichia coli O157:H7 isolated in 

Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ISSN 1311-1477; DOI: 

10.15547/bjvm.2263. НАЦИД ID № 522. 

Abstract 

The purpose of this study was to detect the presence of shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC) in faeces of 

healthy dairy cattle and to determine the sensitivity of isolates to several antimicrobial drugs. A total of 1,104 anal 

swab samples originating from 28 cattle farms were examined. After the primary identification, 30 strains were 

found to belong to serogroup О157. By means of conventional multiplex PCR, isolates were screened for presence 

of resistance genes stx1, stx2 and eaeА. Twenty-nine strains possesses amplicons with a size corresponding to 

genes stx2 and eaeA, one had amplicons also for the stx1 gene and one lacked amplicons of all three genes. Twenty-

eight strains demonstrated amplicons equivalent to gene H7. The results from phenotype analysis of resistance 

showed preserved sensitivity to ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime, cephalothin, streptomycin, gentamicin, 

tetracycline, enrofloxacin and combinations sulfamethoxazole/trimethoprim and amoxicillin/ clavulanic acid. 

Sensitivity to ampicillin was relatively preserved, although at a lower extent. 

Резюме 

Целта на това проучване е да се открие наличието на шига-токсин произвеждащи Escherichia coli (STEC) 

във фекалиите на здрави млекодойни крави и да се определи чувствителността на изолатите към няколко 

антимикробни лекарства. Бяха изследвани общо 1010 проби от анален тампон, взети във 28 ферми за говеда 

в България. След първичната идентификация е установено, че 30 щама принадлежат към серогрупа О157. 

Чрез конвенционален мултиплексен PCR изолатите бяха изследвани за наличие на гени stx1, stx2 и eaeА. 

Двадесет и девет щама притежават ампликони с размер, съответстващ на гени stx2 и eaeA, един е имал 

ампликони също и за stx1 гена, а на един липсват ампликони и на трите гена. Двадесет и осем щама 

демонстрират ампликони, еквивалентни на ген H7. Резултатите от фенотипния анализ на резистентността 

показват запазена чувствителност към цефтриаксон, цефтазидим, цефотаксим, цефалотин, стрептомицин, 

гентамицин, тетрациклин, енрофлоксацин и комбинации сулфаметоксазол / триметоприм и амоксицилин / 

клавуланова киселина. Чувствителността към ампицилин е сравнително запазена, макар и в по-ниска 

степен. 
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Публикация №15 от списъка. 

15. Bonneau M., M. Čandek-Potokar, M. Škrlep, M. Font-i-Furnols, M. Aluwé, The Castrum 

network (T. Stoyanchev is listed in Castrum network) and L. Fontanesi, 2017. Potential 

sensitivity of pork production situations aiming at high-quality products to the use of entire male 

pigs as an alternative to surgical castrates. Animal, pp. 1 - 9. doi:10.1017/S1751731117003044. 

(IF=2,201). ISSN 1751-7311. 

Abstract 

The perspective of a possible ban on surgical castration of male pigs in the EU is a real challenge for pork 

production systems aiming at (very) high-quality products. Information was collected from a total of 272 situations 

in 16 European countries, including 170 situations related to EU protected designations (Database of Origin & 

Registration (DOOR) database) and 102 other situations related to high-quality products or differentiated 

production systems, in order to evaluate their potential sensitivity to the use of entire male pigs along four 

dimensions: BT_Inc, likelihood of increased levels of boar taint compounds compared with conventional 

production of entire males; BT_Per, extent to which (some of) the associated pork product(s) are susceptible to 

perception of boar taint by consumers; FatQQ, likelihood that the quality of (some of) the related products is 

decreased due to the lower fat quantity and quality in entire males; Manag, increased likelihood of animal 

management and welfare problems compared with conventional production of entire males. Situations 

corresponding to EU protected designations (DOOR situations) were on average more sensitive to entire male 

production but 11% of the non-DOOR situations were highly potentially sensitive, whereas one-third of the DOOR 

situations had low potential sensitivity. In total, 37% of the situations where castration is not formally specified as 

mandatory exhibited high potential sensitivity to entire male production. Three main patterns of situations were 

identified via ascending hierarchical clustering. A first pattern including 31% of the DOOR situations and 74% of 

the other ones, had potentially no increased risk compared with conventional production of entire males. A second 

pattern including 28% of the DOOR situations and 16% of the other ones had a high, moderate and low potential 

sensitivity for FatQQ, BT_Inc and Manag, respectively. The third pattern including 41% of the DOOR situations 

and 11% of the other situations had high potential sensitivity for BT_Inc and FatQQ, associated with moderate to 

high sensitivity for Manag. The approach used to evaluate the sensitivity to entire male pig production from the 

limited information collected for this study has many limitations. More precise approaches using more specific 

information are needed to evaluate the actual sensitivity of individual situations to the use of entire male pigs. Still, 

the present study provides a first global insight on the capacity of European production systems aiming at high-

quality products to use entire male pigs as an alternative to surgical castration. 

Резюме 

Перспективата за въвеждане на забрана за хирургична кастрация на мъжки прасета в ЕС е истинско 

предизвикателство за системите за производство на свинско месо, особено тези насочени към 

висококачествени продукти. Информацията беше събрана от общо 272 източника в 16 европейски държави, 

включително 170 източника, свързани със защитени обозначения на ЕС (база данни за произход и 

регистрация (DOOR)) и 102 други източници, свързани с висококачествени продукти или диференцирани 

производствени системи. Събраната информация за целите на публикацията беше обработена за да се оцени 

потенциалната чувствителност към използването на мъжки некастрирани прасета в четири измерения: 

BT_Inc ( вероятност от повишени нива на съединенията за миризма на нерез при мъжки прасета в 

сравнение с конвенционалното производство от кастрирани); BT_Per (доколко месните продукти от 

свинско месо са податливи на премени, свързани с пазарните навици на потребителите); FatQQ (вероятност 

качеството на месните продукти продукти да се понижи поради по-ниското количество мазнини при месото 

от некастрирани мъжки прасета в сравнение с кастрирани); Manag ( увеличeна вероятност от проблеми с 

управлението на некастрирани мъжки прасета и хуманното отношение към тях в сравнение с 

конвенционалното производство с кастрирани). Източниците, съответстващи на защитените обозначения на 

ЕС (DOOR ситуации) са средно по-чувствителни към месо от некастрирани прасета, 11% от източниците 

без DOOR са силно чувствителни, докато една трета от източниците с DOOR са с ниска чувствителност. 

Общо 37% от източниците, при които кастрацията формално не е определена като задължителна, проявяват 

висока чувствителност към некастрираните мъжки прасета и  производство на месо от тях. Три основни 
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модела с източници бяха идентифицирани чрез възходящо йерархично групиране. Първият модел, 

включващ 31% от източниците на DOOR и 74% от останалите, потенциално няма повишен риск при 

некастриреаните в сравнение с конвенционалното производство с кастриране. Втори модел, включващ 28% 

от източниците на DOOR и 16% от останалите има висока, умерена и ниска потенциална чувствителност за 

FatQQ, BT_Inc и Manag съответно. Третият модел, включващ 41% от източниците  на DOOR и 11% от 

останалите източници, имаше висока потенциална чувствителност към BT_Inc и FatQQ, свързани с умерена 

до висока чувствителност за Manag. Подходът, използван за оценка на чувствителността към производство 

на месо от некастрирани мъжки прасета страда от ограничената извадка, събрана за това проучване. 

Необходими са по-прецизни източници, използващи по-специфична информация, за да се оцени 

действителната чувствителност на отделните модели за преминаване  към угояване на некастрирани мъжки 

прасета за месо. Все пак настоящото проучване е първото глобално изследване сред европейските 

производствени системи, целящо оценка на възможността да се отглеждат и угояват некастрирани мъжки 

прасета като алтернатива на хирургическата кастрация. 

 

 

Публикация №16 от списъка. 

16. Stratev D., Pavlov A., Bangieva D., Stoyanchev T., 2019. Determination of 

fluoroquinolones residues in fish by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Journal of Food 

Quality and Hazards Control, 6, pp. 128-132. ISSN 2345-6825. 

Abstract 

Background: Fluoroquinolones are among various antibiotic groups used in livestock husbandry. The aim of this 

screening study was to evaluate the presence of fluoroquinolone residues in fish samples of Stara Zagora region, Bulgaria. 

Methods: A total of 69 samples from freshwater, marine, and anadromous fish were collected randomly from fish farms 

and retail stores in Stara Zagora region, Bulgaria. Fluoroquinolone residues were determined using Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay method. Data were statistically processed using STATISTICA 10.0 software. Results: 

Fluoroquinolones were detected in 44.3% of freshwater and 42.9% of marine fish samples, with no significant difference 

(p>0.05). Their concentrations varied from 1.03 to 271.73 μg/kg for common carp, 1.43 to 12.63 μg/kg for rainbow trout, 

1.17 to 1.94 μg/kg for silver carp, 1.00 to 1.82 μg/kg for rudd and 1.27 to 2.15 μg/kg for striped catfish. Among marine 

fish, fluoroquinolone positive samples were found in European sprat (1.68 μg/kg), Longtail southern cod (1.30 μg/kg), 

and European hake (1.83 μg/kg). Conclusion: High levels of fluoroquinolones were found in some fish samples of Stara 

Zagora region, Bulgaria. Regular monitoring of antibiotic residues is too necessary in fish distributed in this region. © 

2019, Shahid Sadoughi University 

Резюме 

Предистория: Флуорохинолоните са различни групи антибиотици, използвани в животновъдството. Целта 

на това скринингово проучване беше да се оцени наличието на флуорохинолонови остатъци в проби от 

риба, налична за търговия в регион около област Стара Загора, България. Методи: Общо 69 проби от 

сладководна и морска риба бяха събрани на случаен принцип от рибни ферми и магазини за продажба в 

област Стара Загора, България. Остатъците от флуорохинолон се определяха с помощта на метод за ELISA 

измервания. Данните са статистически обработени с помощта на софтуер STATISTICA 10.0. Резултати: 

Флуорохинолоните са открити в 44,3% от сладководните и 42,9% от морските рибни проби, без значителна 

разлика (p> 0,05). Концентрациите им варираха от 1,03 до 271,73 µg/kg за шаран, 1,43 до 12,63 µg/kg за 

дъгова пъстърва, 1,17 до 1,94 µg/kg за сребърен шаран, 1,00 до 1,82 µg/kg за американски сом и 1,27 до 2,15 

µg/kg за сом. Сред морските риби са открити положителни проби от флуорохинолон в европейска цаца 

(1,68 µg/kg), южна треска (1,30 µg/kg) и европейски мерлуза (1,83 µg/kg). Заключение: Високи нива на 

флуорохинолони са открити в отделни проби от риба от област Стара Загора, България. Редовният 

мониторинг на антибиотичните остатъци е твърде необходим при изследванията на риба, разпространена в 

този регион. 
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Публикация №17 от списъка. 

17. Aluwé M., E. Heyrman, J. M. Almeida, J. Babol, G. Battacone, J. Čítek, M. Font i Furnols, 
A. Getya, D. Karoyi, E. Kostyra, K. Kress, G. Kušec, D. Morlein, A. Semenova, T. Stoyanchev, I. 
Tomašević, L. Tudoreanu, M. Van Son, S. Żakowska-Biemans, G. Zamaratskaia, A. Van den 
Broeke, M. Egea 2020. European survey on consumer and stakeholder attitudes towards 
alternatives for surgical castration of piglets. Animal, (под печат - 2020 Manuscript ID: 
animals-916288). (IF=2,201) 
Abstract 

In many countries, surgical castration of piglets without pain relief or anaesthesia is still common practice. 

Castration is performed to minimise the incidence of boar taint, a bad taste (urine/fecal like), typically present in the 

meat of 5 to 10% of uncastrated male pigs. It also helps to avoid aggressive and sexual behaviour. For animal 

welfare reasons, alternatives are being considered, and in some countries an alternative is already practiced. One 

option is to perform surgical castration with anaesthesia and relieve pain. A second option is to produce male pigs 

without castration, which requires detection of tainted carcasses in the slaughter house. A third option is to apply 

immunocastration: by a two-fold injection of a vaccine, the testes function is inhibited, which reduces boar like 

behaviour and avoids boar taint. In this study, we evaluated the acceptability of each of these methods in 16 

countries in Europe. Of the 4 presented options, the practice of surgical castration was least accepted (32%), whilst 

there was a high acceptance of castration with anaesthesia (85%), followed by immunocastration (71%) and 

production of boars (49%). The developed questionnaire and infographic can be used in future studies. 

Резюме 

В много страни хирургическата кастрация на прасенца без облекчаване на болката или анестезия все още е 

често срещана практика. Кастрацията се извършва, за да се сведе до минимум появата на миризма на нерез, 

лош вкус (урина/фекалии), обикновено присъстващ в месото на 5 до 10% от некастрираните мъжки прасета. 

Освен това помага да се избегне агресивното и сексуалното поведение. По съображения за хуманно 

отношение към животните се обмислят алтернативи, а в някои страни вече е въведена такава алтернатива на 

хирургичната кастрация. Единият вариант е да се извърши хирургична кастрация с упойка и облекчаване на 

болката. Втори вариант е да се отглеждат некстрирани мъжки прасета, което изисква въвеждане на тест за 

откриване на миризма на нерез при кланичните трупове в кланицата. Трети вариант е да се приложи 

имунокастрация: чрез двукратно инжектиране на имуно-ваксина чрез която функцията на тестисите се 

инхибира, което намалява регулира поведението и се избягва опасността от миризма на нерез. В това 

проучване ние оценихме приемливостта на всеки от тези методи в 16 държави в Европа. От 4-те 

представените варианта практиката на хирургична кастрация е най-слабо приета (32%), докато е налице 

високо приемане на кастрация с анестезия (85%), последвана от имунокастрация (71%) и угояване на 

некастрирани прасета (49%). Разработеният въпросник и инфографиката могат да бъдат използвани в 

бъдещи проучвания. 

 

 

Публикация №18 от списъка. 

18. Stanilova S., N. Rusenova, D. Petrova, T. Stoyanchev, 2011. Polymerase chain reaction 

assay for detection of enteropathogenic Escherichia coli strains in meat. Trakia Journal of 

Sciences, Vol. 9, No 3, pp 51-57. ISSN 1312-1723 (print), НАЦИД ID № 2852. 

Abstract 

Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) strains are a significant cause of acute and persistent diarrhea in 

humans, which are transmitted primarily through consumption of contaminated foods. The present study was 

performed for the identification of EPEC strains from contaminated meat by a PCR technique. A panel of reference 

E. coli strains purchased from NBIMCC; Sofia, Bulgaria was used for the experiments. Using the optimized 

amplification conditions, PCR with the purified DNA template was amplified for eae gene and obtained amplicons 

were visualized by 2% agarose gel electrophoresis. Our result demonstrated that two strains: E. coli O 111-

НБПМКК-4447 and E. coli O 26-НБПМКК-7434 have amplified a 482 bp fragment with used primers. In our 

experimental condition the lowest cell concentration which exhibit well visualized 482 bp amplification band is less 

then 54 viable E. coli cells in 1 ml. The lowest bacterial cell concentration (CFU/g) in the contaminated beef meat 
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samples which was detected in our experiments was 0,7 CFU/g meat. In conclusion the developed PCR method 

could be used for detection of typical and atypical EPEC in isolated colonies and in food. 
Резюме 

Ентеропатогенните щамове на Escherichia coli (EPEC) са причина за остра и постоянна диария при хората, 

които се предават главно чрез консумация на замърсени храни. Настоящото проучване е проведено за 

разработване на PCR метод за идентифициране на EPEC щамове от контаминирано месо. Референтни 

щамове E. coli, са закупен от микробиологичната сбирка NBIMCC в гр. София, България и са използвани за 

експериментите. Използвайки оптимизираните условия за амплификация, PCR с пречистената ДНК 

матрица се амплифицира за eae ген и получените ампликони се визуализират чрез 2% агарозна гел 

електрофореза. Резултатът ни показа, че два щама: Е. coli O 111-НБПМКК-4447 и Е. coli O 26-НБПМКК-

7434 са намножили фрагмент от 482 bp с използваните праймери. В нашето експериментално изследване 

най-ниската клетъчна концентрация, която показва добре визуализирана лента за амплификация на 482 bp, 

е в количество до 54 жизнеспособни клетки на E. coli в 1 ml. Най-ниската концентрация на бактериални 

клетки (CFU/g) в контаминираните проби от мляно говеждо месо, която беше открита в нашите 

експерименти, беше 0,7 CFU/g месо. В заключение, разработеният PCR метод може да се използва за 

откриване на типични и нетипични EPEC в изолирани колонии и в храната. 

 

 

Публикация №19 от списъка. 

19. Stoyanchev K, T.K. Stoyanchev, M.Lalev, D.Yarkov, T.T. Stoyanchev, 2006. Behaviour 

of turkey broilers with and without muscle dystrophy under conditions of animal welfare or 

stress., Trakia Journal of Sciences, 4, 3, pp. 50 – 55. ISSN 1312-1723 (print), НАЦИД ID № 

2852. 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to produce experimental muscular dystrophy in 40 broiler turkeys under 

conditions of high animal welfare or stress and to study the behaviour of the broilers under these conditions. 

Muscular dystrophy was induced via supplementation of 4% fat with peroxide number 5.0 in a balanced but vitamin 

E deficient starter forage containing selenium (Se) and fed to four groups of broiler turkeys subjected to different 

conditions. The results indicated clearly that muscle dystrophy in turkey broilers, under stress, exerted a strong 

effect on the feeding behaviour manifested in reduced frequency of feeding and increased frequency of drinking, as 

well as on the flocking behaviour, shown by increased frequency of resting and lower frequency of walking. 

Without muscular dystrophy stress had an insignificant impact on these behaviours. 

Резюме 

Целта на настоящото изследване е да се произведе експериментална мускулна дистрофия при пуйки 

бройлери и да се проучи поведението на бройлерите при условия на стрес и на хуманно отношение. 

Мускулната дистрофия се възпроизвеждаше чрез изхранване с небалансиран фураж и неправилно 

съхраняван фураж. Резултатите ясно показват, че мускулната дистрофия при пуйки бройлери, при стрес, 

оказва силно влияние върху поведението при хранене, което се проявява в намалена честота на хранене и 

повишена честота на пиене на вода, както и върху поведението, показано с повишена честота на почивка и 

по-ниска честота на ходене. Поразените от мускулна дистрофия птици показват влошено качество на 

месото и негодност за консумация. Без мускулна дистрофия стресът имаше незначително въздействие 

върху тези поведения. 

 



15 

 

Публикация №20 от списъка. 

20. Uzunova K., T. Stoyanchev, A. Iliev, Ch. Miteva, J. Mitev, I. Stoycheva., 2008. 

Comparative veterinary hygienic evaluation of stray dog shelters and their categorization., 

Trakia Journal of Sciences, 6, 1, pp. 27-32. ISSN 1312-1723 (print), НАЦИД ID № 2852. 

Abstract 

A comparative veterinary hygienic evaluation of two shelters for stray dogs has been performed. The evaluation 

included all-important elements related to the rearing of this category of dogs. On the basis of a special 

questionnaire, a classification of kennels was made with regard to assisting their activities and reduction of stray 

dog population. 

Резюме 

Извършена е сравнителна ветеринарно-санитарна и хигиенна оценка на два приюта за бездомни кучета. 

Оценката включваше всички важни елементи, свързани с отглеждането на тази категория кучета. Въз 

основа на специален въпросник беше направена класификация на развъдниците по отношение на 

подпомагането на техните дейности и намаляването на популацията на бездомни кучета.  

 

 

Публикация №21 от списъка. 

21. Кайтазов Г., Т. Стоянчев, 2009. Модифициран анализ на риска и критични 

контролни точки по програма „Микроклимат и разходи” в бройлерното птицевъдство. 

сп. Животновъдни науки, 5, стр. 10 – 13. ISSN 0514-7441 (print) НАЦИД ID №2442 

Abstract 

 

Резюме 

В бройлерното производство отклоненията в микроклиматичните показатели може да доведат до сериозни 

икономически загуби чрез понижена конверсия на фуража и прираст и повишена смъртност. В настоящата 

разработка се анализират критичните показатели, които може да бъдат пресъздадени като ККТ в 

модифицирана НАССР система насочена в подкрепа на икономическата ефективност на птицеферми за 

бройлери. В програмата микроклимат и разходи са приложени принципи на безопасност, качество и 

икономическа ефективност на модифицираният НАССР. Допълнителните инвестиции в сградата дават 

отражение на повишена продуктивност и ниско ниво на разходите за единица продукция. Обособени са 6 

рискови точки, които може да бъдат въведени под контрол чрез процедурите, заложени в класическият 

НАССР за критичните контролни точки. 
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Публикация №22 от списъка. 

22. Атанасова С., Т. Стоянчев и С. Рибарски. 2013.  Evaluation of pork meat quality and 

freshness using colorimetric and spectral methods (Оценка на качеството и преснотата на 

свинско месо чрез колориметрични и спектрални методи. Journal of  Agricultural science 

and Technology, 5 (1), pp 115-120. ISSN 1313-8820 (print). НАЦИД ID №465 

Abstract. The aim of the study was investigation of the feasibility of colour measurements and near infrared (NIR) 

spectroscopy as a tool for the prediction of pork meat freshness. Chilled pork loin samples (12 different batches) 

were collected from different retail meat markets. The meat was cut in slices 1-1,5 cm thick and placed in sterilized 

glass Petri dishes, in aseptic laboratory conditions. The samples were placed in cooling incubator for storage at 6°С 

for 10 days. On the day of samples preparing, as well as on the 3, 7 and 10 day during storage meat samples from 

each batch were taken for measurement. Biochemical and microbiological parameters - pH, amino acid nitrogen 

and total bacterial count were determined. Colour measurements were made by portable colorimeter Lovibond RT 

and data were presented as three-dimensional coordinates L*, a* and b* in the colorimetric system CIELab. NIR 

measurements were performed by NIRQuest 512 spectrometer in the region 900-1700 nm using reflection fibre-

optic probe. Partial least square regression with internal cross-validation was used for calibration models 

development for determination of tested parameters on the base of spectral data.Differences in both colour 

coordinates and nearinfrared spectral data of fresh and spoiled meat samples were found. Colour measurements of 

meat samples in our experiment did not allow accurate determination of parameters, characterizing meat spoilage. 

The most significant spectral differences were observed in the region from 1360 to1470 nm and at 1642nm. 

Determination of pH, amino acid nitrogen and total bacterial count by PLS regression on the basis of near-infrared 

spectra showed good accuracy of determination for pH and amino acid nitrogen content and very good accuracy of 

determination of total bacterial count. The results demonstrated that the NIR spectral measurement is superior to 

colour measurement for predicting microbial contamination and meat spoilage. 

Резюме 

Целта на изследването беше да се проучи възможността за измерване на цветовете на проби свинско месо и 

показатели в близката инфрачервена област (NIR) като инструмент за прогнозиране свежестта на месото. 

Проби от охладено свинско сладко (12 различни партиди) бяха закупени от различни търговски обекти за 

продажба на месо на дребно. Месото се нарязва на слайсове с дебелина 1-1,5 см и се поставя в 

стерилизирани стъклени петри, в асептични лабораторни условия. Пробите се поставят в охлаждащ 

инкубатор за съхранение при 6 °С в продължение на 10 дни. В деня на приготвянето на пробите, както и на 

3, 7 и 10-ти ден по време на съхранение се вземат проби от месо от всяка партида. Определят се 

биохимични и микробиологични параметри - pH, аминоамонячен азот и общ брой микроорганизми. 

Измерванията на цвета бяха направени от преносим колориметър Lovibond RT и данните бяха представени 

като триизмерни координати L *, a* и b* в колориметричната система CIELab. NIR измерванията бяха 

извършени чрез апарат NIRQuest 512 спектрометър в областта 900-1700 nm, използвайки оптична сонда. 

Частична най-малка квадратна регресия (PLSR) с вътрешна кръстосана валидация е използвана за 

разработване на модели за калибриране за прогнозиране на тестваните параметри на базата на спектрални 

данни. Открити са различия както в цветните координати, така и в спектралните данни на проби от прясно и 

развалено месо. Цветните измервания на пробите от месо в нашия експеримент не позволяват точно 

определяне на параметрите, характеризиращи началото на процеса на разваляне на месото. Най-значимите 

спектрални разлики са наблюдавани в региона от 1360 до 1470 nm и при 1642 nm. Определянето на рН, 

аминоамонячният азот и общия брой на бактериите чрез PLS регресия въз основа на NIR спектър показа 

добра точност на прогнозиране за рН и съдържание на азот и много добра точност на определяне на общия 

брой бактерии. Резултатите показаха, че спектралното измерване на NIR превъзхожда измерването на цвят 

за предсказване на микробното замърсяване и разваляне на месо. 
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Публикация №23 от списъка. 

23. Penchev, I.G., S. Ribarski, D. Dimitrov, T. Stoyanchev, S. Ivanova. 2018. Meat quality 

and boar taint in entire male pigs fattened to 90 kg. Agricultural Science and Technology, Vol. 

10, ( 2), pp 169- 173. ISSN 1313-8820 (print). НАЦИД ID №465 

Abstract. The aim of the present study was to investigate the chemical composition, technological traits and 

incidence of boar taint of meat from entire male pigs from two of the commonest breeds reared in Bulgaria: 

Landrace and Danube White. Fifty meat samples from entire male pigs (22 Landrace and 28 Danube White) 

fattened to average live weight of 90 kg were investigated. The chemical composition of Landrace pig meat was 

characterised with insignificantly lower fat and mineral content compared to Danube White meat. There were no 

significant differences between both breeds as technological properties of meat (pH, water holding capacity, and 

cooking loss) were concerned. The breed had a statistically significant effect on meat marbling (р<0.001). Landrace 

meat exhibited insignificantly higher incidence of the unpleasant boar taint as compared to Danube White meat 

(27.27% and 25.00%, respectively). 

Резюме 

Целта на настоящото изследване беше да се изследва химичният състав, технологичните параметри и 

проявата на миризма на нерез при месо от некастрирани мъжки прасета от две от най-разпространените 

породи, отглеждани в България: Ландрас и Дунавска бяла. Изследвани са петдесет проби от месо от 

некастрирани мъжки прасета (22 от Ландрас и 28 от Дунавска бяла), отглеждани до средно живо тегло от 90 

kg. Химичният състав на месото от Ландрас се характеризира с незначително по-ниско съдържание на 

мазнини и минерали в сравнение с месото от Дунавска бяла. Нямаше съществени разлики между двете 

породи в основните технологични показатели на месото (pH, влагозадържаща способност и загуба при 

варене). Породата показва статистически значим ефект върху показателят мраморираност на месото (р 

<0,001). Месото на ландрас е с незначително по-честа проява на миризма на нерез в сравнение с Дунавска 

бяла (съответно 27,27% и 25,00%). 

 

 

Публикация №24 от списъка. 

24 Ivanova S. & Stoyanchev T. 2019. Възможности за преодоляване на неприятната 

миризма в свинското месо от некастрирани мъжки прасета чрез методите на храненето. 

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22 (5), pp. 1-15. ISSN 1311-0489.  НАЦИД 

ID №1782 

РЕЗЮМЕ  

Хирургичната кастрация се приема за нежелана поради сблъсък с принципите на хуманно отношение към 

животните и причиняване на болка и страдание на малките прасенца. Алтернативните системи на 

отглеждане дават възможности за приложение на системи с некастрирани мъжки, с имунокастрирани 

прасета или въздействие чрез промени в състава на фуражите и храненето. Качеството на месото е 

конкретно зависимо от алтернативните системи и най-нежелан ефект се отчита при поява на миризма на 

нерез със стойности 1.0 μg/g за андростенон и 0.250 μg/g за скатол. Консуматорите се отдръпват от месото 

от имунокастратите поради съмнение за умишлено третиране с хормонални препарати, а при месото на 

некастрираните поради това, че е по-сухо и с по-висок процент на миризма на нерез. Добавките на 

вещества, подобряващи функцията на черния дроб или на микроорганизмите в дебелите черва, имат 

положителен ефект и редуцират миризмата на нерез в месото и мастната тъкан. Присъствието на естествени 

компоненти във фуражите се оценява добре от потребителите, като потенциален ефект притежават 

инулина, цвекловата пулпа и изсушеният остатък от дестилиран розов цвят (Rosa Damascena). 

 
Summary 

Surgical castration is considered undesirable due to the procedure is with pain and suffering of the 4-5 days old 

piglets and condemnation the principles of animal welfare. Alternative systems provide opportunities for the use of 

production from non-castrated male, 
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immuno-castrated or protective bar taint effects through additives and changes in feed composition. The quality of 

the meat is particularly dependent on alternative systems and the most undesirable effect is reported by the 

consumers as appearance of a unpleasant boar taint at the concentration of 1.0 μg/g for androstenone and 0.250 

μg/g for skatole. Consumers withdraw from meat from immunocastrates is due to suspected additional animal 

injection with non natural drugs, and from non-castrated male meat due to the fact that it is more lean, firm and 

with a higher percent of boar taint. Feed supplementation with substances that improve liver function or hind gut 

microorganisms in the large intestine, have a positive effect and reduce the odor of boar in meat and fat. Feed 

supplementation with natural components is well appreciated by the consumers and presence of inulin, beet pulp 

and dried distilled rose (Rosa Damascena) petals have the potential effect as boar taint restriction additives. 

 

 

  Статии и доклади, публикувани в нереферирани научни издания, или томове с 

научно рецензиране. 

Публикация №25 от списъка. 

25. Кайтазов Г., Т. Стоянчев, 2007. Модифициран вариант на НАССР – безопасност, 

качество и икономическа ефективност на ниво птицеферма. Международна научна 

конференция - Съюз на учените, Стара Загора, 2007, Том II, 139-144. ISSN 1314-4111 

 

Резюме 

Европейските хигиенни норми определят задължително въвеждане на система НАССР при производството 

на храни и хранителни продукти. Въвеждането на класически вариант на НАССР на ниво птицеферма и 

първично производство е възможно, но това ще доведе до понижаване на икономическата ефективност и 

конкурентоспособност на производството. В алтернатива е възможността за създаване на модифициран 

вариант на НАССР, който настоящата разработка разглежда като идеен нов модел с включване на 

показатели, свързани с икономическата ефективност на производството и рискове влияещи на 

себестойността на продукцията. Модифицираният НАССР позволява постигане на баланс в триъгълника 

качество-безопасност-цена на произвежданите птици или яйца. Разгледани са условята, създаващи пазарни 

предимства при въвеждане на мНАССР. 
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Публикация №26 от списъка. 

26. Русев В., И. Въшин, Т. Стоянчев, Д. Динков, 2008. “Ефект от дезинфекцията върху 

колиформните микроорганизми в месопреработвателно предприятие за малотрайни и 

трайни продукти от червено и бяло месо”. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 12, 

Suppl. 1, pp. 284-288. ISSN  1311-1477 (Print).  НАЦИД ID № 522. 

Summary 

The study was carried out in order to determine the number of coliforms microorganisms onto contact surfaces 

prior and after the procedure of cleaning and disinfection. It was found that during processing day ioliforms 

contamination was in maximal count of 3.7 loglsCFU/cm2, and the surfaces of the most meat processing machines 

in the plant were more contaminated than the equipment in the rooms for thermal processing, drying and storage. 

After disinfection investigated surfaces were free of coliforms or contamination level were reduced to mean <1 

CFU/l00cmt. Total effect of sanitization procedure in all surfaces was very high with value from 97.5% to 100%. 

Резюме 
Изследването е проведено с цел да се определи броят на колиформите микроорганизми върху контактните 

повърхности преди и след процедурата за почистване и дезинфекция. Установено е, че по време на работа 

през деня замърсяването с колиформи е в максимален брой 3,7 log10CFU/cm
2
. Повърхностите на повечето 

машини за нарязване и смилане на месото са по-силно замърсени от повърхностите на оборудването за 

термична обработка, сушене и съхранение. След дезинфекция изследваните повърхности не съдържат 

колиформи, или ако се откриват то средното  нивото на замърсяване се намалява до <1 CFU/l00 cm
2
. 

Общият ефект от процедурата по саниране във всички повърхности беше много висок със стойност от 

97.5% до 100%. 

 

 

Публикация №27 от списъка. 

27. Bozakova N., Kr. Stoyanchev, D. Girginov, T. Stoyanchev. 2008. Behavioural study of 

broiler chickens, reared in ecological stress, after provoking and treatment of muscular 

dystrophy. Ecology and future, vol, VII, 1, Bulgarian Journal of Ecological Science, VII (1), pp. 

44 – 49. ISSN 1312-0751 (print),  НАЦИД ID №3527 
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Резюме 

Микроклиматичните показатели при отглеждане на бройлери често са с оклонение, като при подово 

отглеждане върху несменяема постеля най-често са твърде високи стойностите на амоняк, температура и 

влажност. Тези показатели при продължително въздействие водят до имунни отклонения и влошен здравен 

статус на птиците, които може да се наблюдават и чрез система за наблюдение на поведението на птиците 

във фермата. В настоящата публикация се прави оценка на поведението на пилета бройлери до 60 дневна 

възраст със и без мускулна дистрофия поставени в условията на микроклиматичен комфорт и 

микроклиматичен стрес.  

 

 

Публикация №28 от списъка. 

28. Русев В., Т. Стоянчев, И. Въшин, Д. Динков, 2008. Сравнително проучване върху 

ефекта от дезинфекцията спрямо колиформните микроорганизми в две 

месопреработвателни предприятия. Международна научна конференция „Българска наука 

и Европейското изследователско пространство” 5-6 юни 2008, Съюз на учените Стара 

Загора, Сборник научни трудове на оптичен носител (CD) ISBN 9789549329445, раздел 

Ветеринарна медицина, стр. 5. 

Резюме 

 

Summary 

The object of the study was  the contact surfaces and their contamination with coliforms during processing  and 

after cleaning and disinfection. White and red meat processing plants were surveyed in the period 206 and 2007. 

During work day the coliforms are found on 100% of the tested surfaces in an number between 166 CFU/cm
2
 and 

1 CFU/cm
2
. The surfaces of the cutter, wolf machine and guillotine for frozen meat are the most contaminated in 

the plant. In the filling machine and the canes for hanging the sausages, coliforms were found in an average of 7 

CFU/cm
2
. After sanitary measures, all surfaces were free of coliforms, but in single samples a gap in efficiency was 

found. 
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Публикация №29 от списъка. 

29. Veleva P., S. Atanassova, T. Stoyanchev and G.Beev, 2012. Inteligent calsssifiers for 

dairy products quality assesement using Near-Infrared spectra. Academic Journal of Science, vol 

1 (2), pp. 105 – 114. ISSN 2165-6282 (online) 

Summary 

 

Резюме 

Разработката има за цел да създаде вероятностен модел, базиран на невронна мрежа работеща с уейвлет 

трансформационни функции от недеструктивни измервания на данни от кашкавал. Приложението на 

уейвлетите и невронната мрежа е да прогнозира контаминацията с патогенни S. aureus, E. coli и L. 

monocytogenes. Недеструктивните измервания са направени със спектрални NIR методи при дължина на 

вълната от 1100 до 2500 nm. Модела за прогнозиране и разпознаване дава 78,2% точност за клас 

„Контаминирани“ и 95,02% за клас „Отрицателни“. При клас „Listeria monocytogenes“ е 93,28%, а при клас 

„Staphylococcus” e 95,02%.  

 

 

Публикация №30 от списъка. 

30. Atanassova S. and Stoyanchev T., 2012. Prediction of pork meat freshness by fibre-optics 

near-infrared instrument. At Workshop on Dynamics and control in agriculture and food 

processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria,. Full text in reprints of International 

Federation of Automatic Control (IFAC), ISBN: 978-954-9641-54-7, pp.51-54. 

Резюме 

Целта на изследването е установяване на потенциала на NIR спектроскопия за определяне степен на развала 

и диференциране на прясно от развалено месо чрез недеструктивни методи. Измерванията обхващат проби 

от свинско месо съхранявани при 6⁰С в период за 9 дена. Измервания на пробите са направени на дните 2, 6 

и 9-ти чрез вземане на проба за микробиологично определяне на общ брой микроорганизми и чрез апарат 

NIRQuest 512 спектрометър в областта 900-1700 nm, с отражателна оптична сонда. Резултатите показват 

контаминация с микроорганизми от 3,14 log10 на първия ден до 9,505 log10 на последният ден от 
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съхранението. Спектралните данни разграничават прясно от развалено месо при специфични дължини на 

вълните, но не успяват да разграничат категорията „съмнително прясно“. Стойностите на правилно 

разпознаване на пробите прясно месо са 98,3%, а при категорията развалено месо е 100%. 

 

 

 

 

Публикация №31 от списъка. 

31. Vashin I. and T. Stoyanchev, 2012. Risk factors affecting presence of Campylobacter 

spp. in poultry and poultry meat. At 3-rd International Sciantific Meeting “Days of veterinary 

medicine 2012”, 2-4 September, 2012, Ohrid, Macedonia; Book of proceedings University “Ss. 

Cyril and Methodius” Skopje, pp. 146-148. 

 

Резюме 

Наличието на двата патогенни вида C.jejuni и C. coli при продуктивните птици, особено при пилета 

бройлери е добре установено в изследователските резултати, докато разпространието при диви и 

синантропни птици не е изследвано, а дава възможност да се проучи риска за фермите при навлизане на 

птиците от вън навътре. Изследванията са проведени едновременно с класически културелен метод и 

молекулярно биологичен PCR метод. Във висок процент от изследваните проби от гълъби (30%) и гугутки 

(10%) се установява наличие на кампилобактерии, докато при врабчета не се откриват положителни проби 

нито по културелният, нито по PCR метод.  
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Публикация №32 от списъка. 

32. Chipilev N., H. Daskalov, T. Stoyanchev, 2013. Study of some microbiological criteria 

and presence of lipolytic bacteria in raw cow milk and white ripened cheese. Bulgarian Journal 

of Veterinary Medicine, 16 (1), pp. 180-192.ISSN  1311-1477 (Print). НАЦИД ID № 522. 

Abstract 

 

Резюме 

Настоящето изследване установява микробиологичното качество на сурово мляко от ферми и 

произведеното от него бяло саламурено сирене. Към основните микробиологични показатели са изследвани 

и липолитични микроорганизми, за оценка на риска от последващо вредно въздействие при мазнините в 

сиренето по време на неговото зреене и съхранение. Общият брой на микроорганизми при суровото мляко 

се движи в стойности близки до 5,2 log10, докато при колиформите и стафилококите стойностите са 

съответно 4,2 log10 и 3,5 log10. Коагулазоположителни стафилококи се установяват в количество близко до 

1,4 log10. От общият брой микроорганизми липолитичните микроорганизми са приблизително 3,5 log10. За 

разлика от суровото мляко при саламуреното сирене количеството на липолитична микрофлора е силно 

намалено до стойности 0,5-0,7 log10CFU/g. Moraxella duplex е най-силно липолитичният микроорганизъм 

изолиран най-често и от млякото, и от сиренето. 

 

 

Публикация №33 от списъка. 

33. Dinkov H. D., Stoyanchev T., P. М. Тurlakova., 2017. Refractometric detection of 

vegetable oils in white bulgarian’s cheese. Eastern Academic Journal, 2, 52-59. ISSN: 2367-

7384 

ABSTRACT— In this study is presented first report on a new methodology which determines adulterations with 

plants oils in White Bulgarian’s cheese. Further investigations in other certified laboratories are required to confirm 

results and to evaluate the repeatability and reproducibility of the method. 

РЕЗЮМЕ — В статията се представя първо съобщение за нова методология за определяне на 

нерегламентирано добавени растителни мазнини при производството на Бяло саламурено сирене. 

Препоръчват се допълнителни проучвания и в други акредитирани лаборатории за потвърждаване на 

получените резултати и определяне на повторяемостта и възпроизводимостта на метода. При сирена без 

добавени растителни мазнини стойностите на рефракционното число на екстрахираната млечната мазнина 

са 40,42 при зряло сирене, 39,97 при неузряло сирене, а при сирене с добавени растителни мазнини е 46,29. 

Екстракцията на мазнини при пробите сирене е проведена с бутирометър по метода на Гербер. 

Измерванията направени на палмово, рапично и слънчогледово масло показват по-високи стойности (над 

44,5) от тези на млечната мазнина (39.97-40,5), което доказва, че добавянето им в имитиращи продукти ще 

доведе до увеличаване на рефракционното число на екстрахираната мазнина от продукта. 
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Публикация №34 от списъка. 

34. Начев В., Т. Титова, Т. Стоянчев, Ст. Атанасова, Ч. Дамянов. 2017. „Electronic 

nosе“ technology for monitoring the quality of chicken meat”, At. International Conference 

“Automatics and Informatics’, 4-6 October 2017, Sofia, Bulgaria. pp. 97-100 

Abstract: This paper discusses some of the most important aspects related to sensory characteristics and, in 

particular, the application of an electronic nose system. The aim of the study is to investigate the possibilities for 

tracking the quality of chicken meat. The procedure has been successfully tested to increase the accuracy of the 

classification by selecting the most informative sensors. The results show the potential of the proposed type of 

classifiers to be used as a rapid, objective and non-destructive tool for quality assessment on real recognition 

systems in the near future. 

Резюме: Този документ дискутира отделни аспекти, свързани със сетивните характеристики и по-

специално прилагането на електронна система от типа „изкуствен нос“. Целта на изследването е да се 

проучат възможностите за проследяване на качеството на пилешкото месо чрез електронна сензорика 

алтернативна на човешкия нос. Процедурата е успешно тествана за повишаване на точността на 

класификацията чрез подбор на най-информативните сензори. Общо 8 сензора са включени в обща система 

за оценка на информацията и пневматика със сензори за температура и влажност на въздуха над 

измерваната проба. Събирането и обработката на данните става с експериментален интерфейс в среда 

Matlab. Резултатите показват потенциала на предлагания тип класификатори да бъдат използвани като бърз, 

обективен и неразрушителен инструмент за оценка на качеството на системите за реално разпознаване в 

близко бъдеще. Въведен е еднокласов SVM класификатор, чрез който е избран праг на дискриминативна 

функция 0,47, който дава нулева грешка от втори род и съответно висока вероятност за предпазване от 

погрешно класифициране на развалени като пресни меса. Измерванията обхващат 36 проби пилешко месо 

поставено при 4-5⁰С за 12 дена и пробовземане на всеки 2-ри ден. 

 

 

Публикация №35 от списъка. 

35. Dinkov, D., T. Stoyanchev, P. Тurlakova, 2018. A Modification Method for the 

Determination of Vegetable Oils in White Bulgarian’s Cheese. Food and Public Health, 8, (5), 

pp: 114-117; DOI: 10.5923/j.fph.20180805.03. e-ISSN: 2162-8440 

Abstract The article describes a modification of the methodology for qualitative detection of vegetable oils in 

traditional white Bulgarian cheese using Butyrorefractometer readings according AOAC requirements [16], of fatty 

acids previously extracted by Gerber-Butyrometer method [19]. Cheese-like products demonstrated higher 

refraction numbers (above 44.5) in comparison with white Bulgarian cheese (up to 41). The research related to the 

development of the method and its algorithm are presented. The modified method was simpler and less costly than 

other most widely used techniques. 

Резюме  
В статията е описана модификация на методологията за качествено откриване на растителни масла в 

традиционно бяло българско саламурено сирене с помощта на показания на рактометър за млечни мазнини 

съгласно изискванията на AOAC. За опитната постановка мазнините са предварително извлечени по метода 

на Gerber. При сирене от типа „имитиращ продукт с растителни мазнини“ се демонстрират по-голям 

коефициент на рефракция (над 44,5) в сравнение с бялото българско сирене произведено само от мляко с 

млечни мазнини (до 41). Представени са изследвания, свързани с развитието на метода и неговият 

алгоритъм. Модифицираният метод беше по-прост и по-евтин от другите най-широко използвани техники. 
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Резюмета (без пълен текст). 

 

Публикация №36 от списъка. 

36. AtanassovaS., T. Stoyanchev, S. Ribarski, 2013. Evaluation of poultry meat quality and 

freshnes using spectral methods. At NIR-2013 16-th International Conference on Near Infrared 

Spectroscopy, 2-7 June 2013, la Grande-Motte, France. Abstract book, pp 191. 

Резюме 

Създаден е класификационен алгоритъм за NIR бързо и недеструктивно разпознаване на качеството на 

пилешко месо. Пилешко месо от различни производители е поставено за съхраненние при 6С за 10 дни. 

Пробите са подложени на определяне на качеството и промени свързани с качеството – цвят, консистенция, 

миризма и др., и промени в спектралните NIR данни от повърхността на месото. Директни показатели за 

измерване на качеството са получени от pH и Общ брой микроорганизми. Класификационният алгоритъм 

базиран на NIR спектроскопия показва подобрение в системите за контрол, което може да се използва и за 

директно приложение. 

Summary 
A classification algorithm for NIR rapid and non-destructive recognition of chicken quality has been 

developed. Chicken meat from different manufacturers is stored at 6⁰C for 10 days. The samples are subjected to 

quality determination and changes related to quality - color, texture, odor, etc. and changes in spectral NIR data 

obtained from the meat surface. Direct indicators used for measuring quality loss pH and Total bacterial count wer 

also measured. The classification algorithm based on NIR spectroscopy shows an improvement in control systems 

that can also be used for direct application. 

 

 

Публикация №37 от списъка. 

37. Йоргов Д., С. Атанасова, Т. Стоянчев, 2016. “Изследване кристализацията на мед 

чрез разсейване на светлината в близката инфрачервена област“, at Scientific conference of 

12-13 May 2016 Stara Zagora, Faculty of Agriculture. 

Резюме: 

Кристализацията на меда е естествен процес, който рано или късно настъпва във всеки мед. Скоростта 

на кристализацията, размера на кристалите и др. са характеристики, които зависят от условията на 

съхранение и различните обработки на меда и водят до получаване на мед с различни потребителски 

качества. Ето защо детайлното изследване на процеса на кристализация на меда е важна предпоставка за 

правилен подбор на подходящи условия за съхранение и евентуално за разработка на такива методи за 

контрол на процесите на кристализация, които не увреждат качествата на продукта. В представената работа 

се разглеждат възможностите за използване измерването на разсейването на светлината в близката 

инфрачервена област (NIR) за охарактеризиране на кристализацията на меда. Изследва се връзката между 

вида на кривите, показващи зависимостта на интензитета на светлината с дадена дължина на вълната от 

ъгъла, под който е измерен този интензитет и степента на кристализация на меда. Анализирана е връзката 

между тези криви и съдържание на глюкоза, фруктоза, хидроксиметилфурфурол (ХМФ) и 

електропроводимостта. 

Summary: 

Crystallization of honey is a natural process that sooner or later occurs in every honey. The rate of 

crystallization, the size of the crystals, etc. are characteristics depend on the storage conditions and the different 

processing techniques and lead to the production of honey with different consumer qualities. Therefore, a detailed 

study of the crystallization process of honey is an important for the correct selection of appropriate storage 

conditions and processing, possibly, for the development of such methods for controlling the crystallization 

processes that do not impair the properties of the product. In the presented work the possibilities of using the 

measurement of light scattering in the near infrared spectra (NIR) to characterize the crystallization of honey 

samples are considered. The relationship between the type of curves showing the dependence of the light intensity, 

with a given wavelength, on the angle at which this intensity was measured and the degree of crystallization of 

honey is investigated. The relationship between these curves and the content of glucose, fructose, 

hydroxymethylfurfural (HMF) and electrical conductivity was also analyzed. 
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Публикация №38 от списъка. 

38. Dinkov D., T. Stoyanchev, N. Naydenova, G. Mihaylova, P. Turlakova. 2018. 

Refractometric Detection Of Vegetable Product Used For Production Of Milk Products In Cow 

Fat, Extracted By Gerber Butyrometer Method. At. International Conference of Agricultural 

Scientific and Business,  10-12 May 2018 Stara Zagora, Stara Zagora, Bulgaria.  Abstract book, 

pp. 61 

Absrtact: In this study is presented a new methodology which determines adulterations with vegetable product 

used for production of milk products by detecting of refractive index (refractive number) from cow fats, extracted 

by Gerber butyrometer method. Further investigations in certified laboratories are required to confirm results and to 

evaluate the repeatability and reproducibility of the method. 

Резюме 

Изследвани са имитиращи продуктти и мазнина екстрахирана от тях чрез метод на Гербер. Екстракция е 

чрез изгаряне със сярна киселина и отделяне на маслен слой след центрофугиране, като метода е 

значително по-бърз от метода на Розе-Готлиб. В настоящето проучване е подложена на анализ хипотезата 

за влиянието на киселинното изгаряне върху коефициента на отпична рефракция на мазнината и върху 

мастноскиселинния състав на малсения екстракт. При имитиращи продукти рефракционното число е със 

значително по-високи стойности от числото получено от сирена без добавени растителни мазнини. 

Полученото количество мазнина при метода на Гербер е от 0,1 до 1,3 g е напълно достатъчно за провеждане 

на измерванията, вкл. и за мастнокиселинен състав. Резултатите покзават, че дори и при екстракция с 

киселинно изгаряне имаме сигурно разграничаване на млечна мазнина от такава с добавени растителни 

мазнини. Метода е бърз и подходящ за рутинно приложение. 

 

 

Публикация №39 от списъка 

 39. Naydenova N., T. Stoyanchev, G. Mihaylova, P. Turlakova, D. Dinkov. 2018. 

Refractometric Detection Of Vegetable Product Used For Production Of Milk Products In Cow 

Fat, Extracted By The Method Of Roese-Gottlieb.  At. International Conference of Agricultural 

Scientific and Business,  10-12 May 2018 Stara Zagora, Stara Zagora, Bulgaria.  Abstract book, 

pp. 62 

Absrtact: In this study is presented a new methodology which determines adulterations with vegetable product 

used for production of milk products by detecting of refractive index (refractive number) from cow fats, extracted 

by the method of Roese-Gottlieb. Further investigations in other certified laboratories are required to confirm 

results and to evaluate the repeatability and reproducibility of the method. 

Резюме 
Мазнините екстрахирани по метода на Розе-Готлиб са с най-подходяща чистота за провеждане на 

мастнокиселинен анализ, но метода на екстракция е сравнително бавен. В проведеното изследване е 

измерен индекса на рефракция и съответното рефракционно число на мазнина от сирена и имитиращи 

продукти тип саламурено сирене. Коефициента на рефракция е по-висок при мазнина от имитиращи 

продукти в сравнение с мазнина от саламурено сирене без разтителни мазнини. Изследанията чрез 

коефициента на рефакция дават категорично разграничаване на имитиращ продукт от натурален продукт от 

краве мляко без растителни мазнини.  
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Публикувана глава от колективна монография на английски език.  

Публикация №40 от списъка. 

40. Atanasova S., P. Veleva, T. Stoyanchev, 2017. Chapter 10: Near Infrared spectral 

informative indicators for meat and dairy products bacterial contamination and freshness 

evaluation  10 at Book: Microbial Contamination and Food Degradation (1st Edition); Editors: 

A. Grumezescu, A. M. Holban,  ISBN: 9780128115152, Elsevier, pp. . 315-338. 

Резюме 

Глава 10 от колективната монография фокусира вниманието на читателите върху принципите на 

недеструктивните методи и тяхното приложение при оценка на микробната контаминация на храните, 

микробните процеси и метаболити и процесите на зреене и промяна в качеството на сирена и храни. Дадени 

са принципите на NIR спектроскопия при месо и мляко и производните продукти, включително и върху 

математическо-статистическите модели за обработка на данни и класификациионни модели работещи със 

спектрални данни. Отделен сегмент е приложението за количествено разпознаване на броят на 

микроорганизмите и за разпознаване на вида на микроорганизмите в храните. Отчетени са специфики на 

отделни дължини на вълните и тяхното проявление в биологичната материя при връзките на N-H, O-H, C-H 

и С-С групи в молекулите. Съответно най-информативни дължини на вълните от храни са: 995, 1060, 1102, 

1164, 1176, 1260, 1342, 1470, 1535, 1585, всяка от които във специфични взаимовръзки с молекулните 

компоненти. Моделите за класификация SIMCA дават най-добри резултати в класово категоризиране, а 

моделите на PLS дават най-добри резултати при количествено разпознаване на бактериалните клетки и 

видове. Приложението е при патогени като Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и 

други.  

Summary 
Chapter 10 of the collective monograph focuses readers' attention on the principles of non-destructive 

methods and their application in assessing microbial contamination of food, spoilage processes and metabolites and 

the processes of maturation and change in the quality of cheeses and food. The principles of NIR spectroscopy in 

meat and milk and its products are given, including also the main mathematical-statistical models for data 

processing and classification models working with spectral data. A separate segment is the application for 

quantitative recognition of the number of microorganisms and for recognition of the type of microorganisms in 

food. Specifics of individual wavelengths and their manifestation in biological matter at the bonds of N-H, O-H, C-

H and C-C groups in the molecules are reported. Accordingly, the most informative wavelengths of food are: 995, 

1060, 1102, 1164, 1176, 1260, 1342, 1470, 1535, 1585, each of which in specific relationships with the molecular 

components. SIMCA classification models give the best results in class categorization, and PLS models give the 

best results in quantitative recognition of bacterial cells and species. It is used in pathogens such as Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and others. 
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 Публикувани учебници и ръководства. 

Публикация №41 от списъка. 

41. Учебник по "Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и 

млечни продукти". Автори:  Въшин И., Павлов А., Русев В., Динков Д., Стоянчев Т. 

2017. Академично издателство "Тракийски университет" Стара Загора; ISBN: 978-954-

338-136-4. 

Резюме 

Учебникът по Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти е 

написан по учебната програма на дисциплините “Хигиена и технология на млякото и млечните продукти” и 

“Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход”, залегнали в 

учебния план на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора.  Този 

учебник съчетава в себе си най-новите постижения на науката, заедно с нормативната база, актуална в 

Европейския съюз и Р. България към момента. Авторите са се постарали да дадат на читателите, както 

съвременните възгледи, така и редица становища, които са се утвърдили в практиката през годините.  

Настоящият труд ще бъде необходим помощник и за ветеринарните лекари от системата на Българската 

агенция по безопасност на храните, практикуващите частни ветеринарни лекари, както и за всички, които 

при своята трудова дейност трябва по един или друг повод да извършват преценка на мляко и млечни 

продукти. 

Summary 
The study book on Hygiene, technology and veterinary-sanitary control of milk and dairy products is written 

according to the curriculum of the disciplines "Hygiene and technology of milk and dairy products" and 

"Veterinary-sanitary examination of food products of animal origin", included in the curriculum of the Faculty of 

Veterinary Medicine at the Trakia University - Stara Zagora. This textbook combines the latest achievements of 

science, together with the legislation in force in the European Union and the Republic of Bulgaria at the moment. 

The authors have tried to give readers both modern views and a number of opinions that have become established in 

practice over the years. This work will be a necessary assistant for veterinarians from the system of the Bulgarian 

Food Safety Agency, private veterinarians, as well as for all those who in their work must evaliate the quality, 

safety or thechnology of milk and dairy products. 

 

 

Публикация №42 от списъка. 

42. Учебник по "Лабораторен контрол на хранителните продукти". Автори: 

Стоянчев Т., Павлов А., 2019. Академично издателство "Тракийски университет" Стара 

Загора; ISBN 978-954-338-153-1. 

Резюме 

Учебникът е предназначен за студентите по ветеринарна медицина и е съобразен с учебната програма на 

избираема дисциплина „Лабораторен контрол на хранителните продукти”. Представени са теми за 

структура и подготовка за акредитация на лаборатория за храни. Автентичност на храните, класическите 

ISO методи и съвременните алтернативни методи и практики са разгледани в реалността на действащите 

български и международни лаборатории за качество и безопасност на суровини и храни. Учебникът е 

електронно издание на CD с подходящ формат за употреба през регистрирана електронна библиотека или 

през бази данни на MOODLE платформа на Тракийски университет. 

Summary 

The study book is intended for students of veterinary medicine and is consistent with the curriculum of the elective 

course "Laboratory control of food products". Topics inside the study material are: Prerequisite actions for 

successful accreditation of a food laboratory; Authenticity of food: Classical ISO methods and modern alternative 

methods; Practices from the existing cases and reports from Bulgarian and international laboratories for quality and 

safety of raw materials and food. The textbook is an electronic edition issued on a CD with a suitable format for use 

through a registered electronic library or through databases on the MOODLE platform of the Trakia University. 

 

 

 




