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Abstract 

An extensive survey of the Bulgarian seafood market was conducted to assess the diversity 

of fish products available and to compare the provided commercial designations (CDs) and 

scientific names (SNs) on the products with those on the Bulgarian official seafood designations 

list, in light of the requirements of Regulation (EU) No. 1379/2013 on seafood labelling. The 

survey was conducted in 15 different towns belonging to three different geographical macro-

areas: North, North-east/South-east and South/South-west. Seventy-one points of sale, including 

both large and local retailers, were included in the study. In total, 1611 different products were 

recorded on the market, mostly comprising fresh, frozen and canned fish. Analysis of the product 

designations showed the presence of 110 different CDs, most of which (n=43, 39.1%) were not 

associated with any SN. Forty-seven (42.7%) of the 110 CD were compliant with the current EU 

legislation on seafood labelling, reporting a descriptive common name. A highly significant 

difference was found in the percentages of non-compliant designations of fresh (57.3%) and 

frozen (3.9%) product categories (p-value <0.00001). Overall, the main concerns highlighted 

regarded the presence on the market of CDs and SNs not included in the official list, thus 

highlighting the ineffectiveness of the list in supporting fish traceability. CDs already accepted at 

retail and currently applied throughout the country could represent a starting point to propose an 

update of the list based on trade inputs, as established by the Regulation (EU) No. 1379/2013. 
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Резюме 

Мащабно проучване на българския пазар на рибни продукти беше направено, за да се 

оцени разнообразието от наличните рибни продукти и да се сравнят предоставените 

търговски наименования (CD) и научни обозначения (SNs) на продуктите с тези от 

българския официален списък за първа продажба на хидробионти съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно етикетирането на рибни продукти. Проучването 

беше проведено в 15 различни града, принадлежащи към три различни географски 

макрорегиона: Север, Североизток/Югоизток и Юг/Югозапад. В проучването бяха 

включени 71 търговски обекта, включително големи търговски вериги и местни търговци 

на дребно. Общо бяха регистрирани 1611 различни продукта, които предимно се състояха 

от прясна, замразена и консервирана риба. Анализът показа наличието на 110 различни 

CD, повечето от които (n=43; 39,1%) не бяха свързани с нито едно научно обозначение. 

Четиридесет и седем (42,7%) от 110 CD бяха в съответствие с действащото 

законодателство на ЕС за етикетиране на рибни продукти съобщавайки описателно 

наименование. Силно значима разлика беше открита в процентите на несъответстващите 

наименования на пресни (57,3%) и замразени (3,9%) продукти (p<0,00001). Като цяло беше 

установено наличие на CD и SNs, които не са включени в официалния списък, като по този 

начин беше доказана неефективността на списъка в подкрепа на проследяването на рибата 

в търговската верига. Търговските наименования, които се прилагат в цялата страна биха 

могли да представляват отправна точка за предлагане на актуализация на списъка за първа 

продажба на хидробионти на основа на наличните рибни продукти в търговската мрежа, 

както е постановено в Регламент (ЕС) № 1379/2013. 
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Abstract 

The present study aimed at verifying labelling compliance to the current EU legislation, as 

well as the products' identity against substitution incidents, of processed herring currently 

available on the Italian market. Totally, one hundred and twenty-two herring samples including 

whole smoked exemplars, smoked fillets, pickled and canned products were collected. The labels 

were analyzed against the requirements of Regulation No.1169/2011 and No. 1379/2013 and the 

product identity was verified by the use of a full and a mini-DNA barcoding protocol. 

Shortcomings and labelling issue included the absence of a clear allergens highlight in 9.8% of 

the products analyzed, the incomplete mention to the catching area and the lack of fishing gear 

declaration in 40% and 33% of the products falling within the scope of Regulation No. 

1379/2013. The COI barcodes selected in the study allowed the univocal species identification of 

all the products which were confirmed belonging to the species Clupea harengus. The substantial 

labelling compliance and the absence of mislabelling incidents confirmed a high level of food 

business operators training and control along the herring supply chain and a strong will to protect 

and enhance the consumers’ informed choice. 

 

 

Резюме 

Настоящото проучване имаше за цел да провери съответствието на етикетите с 

действащото законодателство на ЕС, както и идентичността на продуктите от обработена 

херинга, която понастоящем се предлага на италианския пазар. Общо бяха събрани сто 

двадесет и две проби от херинга, които включваха цели пушени риби, пушени филета, 

мариновани и консервирани продукти. Етикетите бяха анализирани в съответствие с 

изискванията на Регламенти № 1169/2011 и № 1379/2013 и идентичността на продукта 

беше проверена чрез използване на пълен и мини ДНК протокол за баркодиране. 

Недостатъците и проблемите с етикетирането включваха липсата на ясно посочени  

алергени в 9,8% от анализираните продукти, непълното обозначаване на района на улова и 

липсата на начин на улов в 40% и 33% от продуктите, попадащи в обхвата на Регламент № 

1379/2013. COI баркодовете позволиха еднозначната идентификация на всички продукти, 

за които беше потвърдено, че принадлежат към вида Clupea harengus. Същественото 

спазване на изискванията към етикетите и липсата на неправилно етикетиране потвърдиха 

високо ниво на обучение и контрол на производителите при доставка на херинга и силна 

воля за защита и повишаване на информирания избор на потребителите. 
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Abstract 

The present study aimed at assessing the labelling compliance of seafood products sold on 

the Bulgarian market in the light of the European legislation and at verifying their identity by 

DNA barcoding. A preliminary analysis of the official Bulgarian seafood denomination list was 

conducted. The labels of 97 seafood products collected from Bulgarian wholesalers were 

analysed to verify their compliance with the requirements of the Regulation (EU) n. 1379/2013. 

Then, the products were molecularly identified by DNA barcoding and the species substitution 

rate was calculated. The analysis of the official seafood denomination list highlighted the lack of 

national and international relevant market species. Moreover, 19.3% of the listed items were 

found referring to invalid scientific names. The main shortcomings found with the labels analysis 

were: the presence of commercial and scientific names not included within the official list 

(59.2%), the lack of the scientific name (34.1%), the incomplete reference to the catching area 

(85.2%) and the absence of the fishing gear (55.2%). The DNA barcoding revealed a species 

substitution rate of 17.7%. The outcomes of this study underline the urgency to review and 

update the Bulgarian official seafood list. Even though the relatively low species substitution rate 

found in this study supports the reduction of unfair practices in the EU seafood chain, official 

controls aimed at verifying seafood labelling along the Bulgarian supply chain are still needed. 

 

 

Резюме 

Настоящото проучване имаше за цел да оцени съответствието на етикетите на рибни 

продукти продавани на българския пазар по отношение на Европейското законодателство 

и да провери тяхната идентичност чрез ДНК баркодиране. Предварителен анализ на 

българския официален списък за първа продажба на хидробионти беше извършен. 

Етикетите на 97 продукта събрани от големи търговски вериги бяха анализирани, за да се 

провери съответствието им с изискванията на Регламент (ЕС) 1379/2013. След това 

продуктите бяха идентифицирани чрез ДНК баркодиране като беше изчислен процентът 

несъответствие на вида риба с посочения на етикета. Анализът на официалния списък за 

първа продажба на хидробионти подчерта липсата на видове риба, които се предлагат в 

търговската мрежа. Освен това 19,3% от изброените видове се отнасяха до невалидни 

научни обозначения. Основните недостатъци открити при анализа на етикетите бяха 

наличието на търговско и научно наименование, които не са включени в официалния 

списък (59,2%), липсата на научно наименование (34,1%), непълното позоваване на района 

на улова (85,2%) и липсата на начин на улов (55,2%). ДНК баркодирането установи 17,7% 

заменени видовете с други. Резултатите от това проучване подчертават спешността да се 

преразгледа и актуализира българския официален списък за първа продажба на 

хидробионти. Въпреки сравнително ниският процент на заместване на видове установен в 

това проучване, все още е необходим официален контрол за проверка на етикетирането на 

рибните продукти предлагани в търговската мрежа на България. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to analyze the concentrations of lead, cadmium and 

mercury in mussels (Mytilus galloprovincialis) and veined rapa whelks (Rapana venosa) caught 

in the Varna Bay of Black Sea and to evaluate the risk for human health from the presence of the 

three heavy metals. The highest average concentrations in mussels were those of cadmium (0.280 

mg/kg), followed by lead (0.251 mg/kg) and mercury (0.017 mg/kg). Veined rapa whelks also 

showed highest levels of cadmium (1.113 mg/kg), followed by lead (0.045 mg/kg) and mercury 

(0.034 mg/kg). EDI values for adults consuming mussels and veined rapa whelks were below the 

published RfDo and PTWI values. All THQ and HI values were below 1. The consumption of M. 

galloprovincialis and R. venosa caught in the Varna Bay, Black Sea, did not pose any risk for the 

health of adult people as lead, cadmium and mercury were concerned. 

 

 

Резюме 

Целта на това проучване беше да се определят концентрациите на олово, кадмий и 

живак в миди (Mytilus galloprovincialis) и рапани (Rapana venosa) уловени във Варненския 

залив на Черно море и да се направи оценка на риска за човешкото здраве при консумация 

на тези хидробионти по отношение на проучваните тежки метали. Най-високи средни 

стойности в мидите показа кадмия (0.280 mg/kg), следван от олово (0.251 mg/kg) и живак 

(0.017 mg/kg). Подобно на мидите, най-високи средни стойности при рапаните показа 

кадмия (1.113 mg/kg), следван от олово (0.045 mg/kg) и живак (0.034 mg/kg). Изчисленият 

дневен прием за възрастни консумиращи миди и рапани беше под оралните референтни 

дози и допустимия седмичен прием. Всички стойности на коефициентите за опасност бяха 

под 1. Kонсумацията на миди (M. galloprovincialis) и рапани (R. venosa) усовени във 

Варненския залив на Черно море не представлява риск за здравето на възрастни по 

отношение на олово, кадмий и живак. 
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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. 

 

 

Резюме 

Увод: Флуорохинолоните са измежду различните антибиотици използвани в 

животновъдството. Целта на това проучване беше да се извърши скрининг за наличие на 

остатъци от флуорохинолони в риба от региона на Стара Загора, България.  

Методи: Общо 69 проби от сладководна, морска и проходна риба бяха взети от 

рибовъдни ферми и търговската мрежа в регион Стара Загора, България. Количеството на 

флуорохинолоните беше определено чрез ELISA метод. Резултатите бяха обработени 

статистически чрез STATISTICA 10.0. 

Резултати: В 44.3% от сладководните и 42.9% от морските риби бяха установени 

флуорохинолони като липсваше значима разлика (p>0.05). Техните концентрации 

варираха от 1.03 до 271.73 μg/kg за шаран, от 1.43 до 12.63 μg/kg за дъгова пъстърва, от 

1.17 до 1.94 μg/kg за толстолоб, от 1.00 до 1.82 μg/kg за червеноперка и от 1.27 до 2.15 

μg/kg за пангасиус. От морските риби положителни проби бяха установени при шпроти 

(1.68 μg/kg), нототениа (1.30 μg/kg) и хек (1.83 μg/kg).  

Заключение: Високи нива на флуорохинолони бяха установени в някои риби от 

региона на Стара Загора, България. Трябва да се провежда редовен мониторинг за 

остатъчни количества антибиотици в рибата в този регион. 
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Abstract 

In the study were presented results from toxic heavy metals Pb and Cd in fresh and dry 

flower bee pollen, harvested in bee apiaries from 8 regions from Bulgaria. There were tendencies 

for similar values in analyzed regions and in almost all cases not found statistically significant 

difference between fresh and dried bee pollen. With respect to product safety a laboratory 

analysis of Pb and Cd content of dried bee pollen is recommended. 

 

 

Резюме 

В проучването бяха представени резултати за наличие на токсичните тежки метали 

олово и кадмий в пресен и изсушен пчелен прашец събран от 8 региона в България. 

Установени бяха тенденции за сходни количества на тежките метали в проучваните 

региони като в почти всички случаи липсваха значими разлики между пресния и 

изсушения пчелен прашец. С цел осигуряване на безопасност на този продукт, се 

препоръчва анализ на количествата на олово и кадмий в изсушен пчелен полен. 
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Abstract 

Aeromonas hydrophila is a Gram-negative, oxidase-positive, facultative anaerobic, 

opportunistic aquatic pathogen. A. hydrophila produces virulence factors, such as hemolysins, 

aerolysins, adhesins, enterotoxins, phospholipase and lipase. In addition to isolation from aquatic 

sources, A. hydrophila has been isolated from meat and meat products, milk and dairy products, 

and vegetables. However, various studies showed that this opportunistic pathogen is resistant to 

commercial antibiotics. This is attributed to factors such as the indiscriminate use of antibiotics in 

aquaculture, plasmids or horizontal gene transfer. In this report, we highlight the occurrence, 

prevalence and antimicrobial resistance of A. hydrophila isolated from different food samples. 

The presence of antimicrobial-resistant A. hydrophila in food poses threats to public and aquatic 

animal health. 

 

 

Резюме 

Aeromonas hydrophila е Грам-отрицателна, оксидаза-позитивна, факултативно 

анаеробна бактерия, която е опортюнистичен патоген. A. hydrophila образува вируленти 

фактори като хемолизини, аеролизини, адхезини, ентеротоксини, фосфолипаза и липаза. В 

допълнение към изолирането от вода, A. hydrophila е изолирана и от месо и месни 

продукти, мляко и млечни продукти и зеленчуци. Различни проучвания показват, че този 

опортюнистичен патоген е резистентен към комерсиални антибиотици. Това се дължи на 

фактори като екстензивно използване на антибиотици при отглеждането на риба, плазмиди 

или хоризонтален трансфер на гени. В тази статия ние коментираме наличието, 

разпространението и микробната резистентност на A. hydrophila изолирана от различни 

храни. Наличието на устойчиви на антимикробни средства A. hydrophila в храните е 

потенциална заплаха за човешкото здраве и това на водните организми.  
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Abstract 

Ethanolic extract of Bulgarian "poplar" propolis (EP) at concentrations of 20, 10 and 8 

mg/ml was contaminated with log 2,35 CFU/ml Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). After 

plating onto GSP agar up to 30 min from contamination, and after enrichment in Tryptic soy 

broth (TSB) at 28 °C for 24 h, no visible colonies were revealed. These concentrations were 

defined as Real Bactericidal Concentrations (RBC). Water extracts from C. coggigria Scop. 

possessed the bacteriostatic activity in concentrations of 20 mg/ml (44.03%), 10 mg/ml (38.83%) 

and 8 mg/ml (36.36%). It was found succession from drop of the antibacterial activity for tested 

substances: ethanol extract from propolis (EP) > extract from C. coggigria Scop. (CC) > water 

extract from propolis (WP). 

 

 

Резюме  

Етанолов екстракт на български прополис от топола (EP) в концентрации 20, 10 и 8 

mg/ml беше контаминиран с Aeromonas hydrophila (ATCC 7965) с гъстота log 2,35 CFU/ml. 

След посявка на GSP агар до 30 мин след контаминирането, както и след обогатяване в 

триптиказо-соев бульон (TSB) при при 28 °С за 24 h липсваха видими колонии. Тези 

концентрации бяха означени като реални бактерицидни концентрации (РБК). Водните 

екстракти на C. coggigria Scop. притежаваха бактериостатично действие в концентрации от 

20 mg/ml (44,03%), 10 mg/ml (38,83%) и 8 mg/ml (36,36%). Установена е последователност 

при понижението на антимикробната активност на тестваните субстанции: етанолов 

екстракт на прополис (EP) > екстракт от C. coggigria Scop. (CC) > воден екстракт на 

прополис (WP).  
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9. Stratev, D., & Vashin, I. (2014). Aeromonas hydrophila sensitivity to disinfectants. 

Journal of FisheriesSciences.com, 8(4), 324-330. doi:10.3153/jfscom.201439. 

http://www.fisheriessciences.com/fisheries-aqua/aeromonas-hydrophila-sensitivity-to-

disinfectants.pdf 

 

 

Abstract 

The aim of the present study was to determine the sensitivity of Aeromonas hydrophila to 

disinfectants and to propose an efficient method for control of fish diseases caused by this 

pathogen. The tested A. hydrophila strains were inactivated by the combinations of 

glutaraldehyde, formaldehyde and quaternary ammonium salts (HMI® Glicofin) and 

glutaraldehyde, (ethylenedioxy) dimethanol and benzalkonium chloride (Aldesept®). Iodine 

(Desinfekt B®), n-alkyl-dimethyl-benzyl-ammonium chloride (HMI® Roda Super), ethanol 

(40%, 50% and 70%) and potassium permanganate (1000 mg/l) were also found effective against 

A. hydrophila. At a concentration of 5 mg/L, potassium permanganate reduced A. hydrophila 

(АTCC 7965) counts by 3% (log10 0.25), while the strain was completely inactivated by 100 

mg/L. Under the influence of 5 mg/L and 100 mg/L potassium permanganate, the clinical A. 

hydrophila isolate counts were reduced by 0.7% (log10 0.06), and 2.3% (log10 0.19), respectively. 

Most tested disinfectants were effective against A. hydrophila, with the exception of potassium 

permanganate at 5 mg/L. 

 

 

Резюме 

Целта на това проучване беше да се определи чувствителността на Aeromonas 

hydrophila към дезинфектанти и да се предложи ефикасен метод за контрол на заболявания 

при риби причинени от този патоген. Тестваните щамове A. hydrophila бяха инактивирани 

чрез комбинации от глутаралдехид, формалдехид и четвъртични амониеви соли (HMI® 

Glicofin) и глутаралдехид, (етилендиокси) диметанол и бензалкониев хлорид (Aldesept®). 

Йод (Desinfekt B®), n-алкил-диметил-бензил-амониев хлорид (HMI® Roda Super), етанол 

(40%, 50% и 70%) и калиев перманганат (1000 mg/l) също бяха ефективни срещу A. 

hydrophila. В концентрация 5 mg/L, калиевият перманганат редуцира броят на A. 

hydrophila (АTCC 7965) с 3% (log10 0.25), докато щамът беше напълно инактивиран при 

100 mg/L. Под влияние на 5 mg/L и 100 mg/L калиев перманганат броят на клиничния щам 

A. hydrophila беше редуциран съответно с 0.7% (log10 0.06) и 2.3% (log10 0.19). Повечето 

тествани дезинфектанти бяха ефективни срещу A. hydrophila с изключение на калиев 

перманганат в концентрация 5 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisheriessciences.com/fisheries-aqua/aeromonas-hydrophila-sensitivity-to-disinfectants.pdf
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10. Stratev, D., Vashin, I., Balkanska, R., & Dinkov, D. (2015). Antibacterial activity of 

royal jelly and rape honey against Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). Journal of Food 

and Health Science, 1(2), 67-74. https://doi.org/10.3153/JFHS15006 

 

 

Abstract 

Different solutions of royal jelly, royal jelly and rape honey mix, and rape honey (2, 5, 10, 

20, and 30%) were contaminated with bacterial suspension of Aeromonas hydrophila (ATCC 

7965). Colony counts for each test substances were determined after incubation for 24 h and 48 h 

and those concentrations which completely inhibited the growth of the test strain were assigned 

as Real Bactericidal Concentration (RBC) or 100% inhibition. Royal jelly and rape honey mixes 

possessed a lower antibacterial activity than rape honey. The concentrations of royal jelly (10, 20, 

and 30%) had a total inhibitory effect against A. hydrophila (ATCC 7965). Royal jelly, royal jelly 

and rape honey mix, and rape honey have a potential as alternative therapeutic agents against A. 

hydrophila. 

 

 

Резюме 

Различни разтвори на пчелно млечице, смес от пчелно млечице и мед от рапица, 

както и мед от рапица (2, 5, 10, 20 и 30%) бяха контаминирани със суспензия от Aeromonas 

hydrophila (ATCC 7965). Броят на колониите от всяка тествана субстанция беше определен 

след инкубиране за 24 и 48 часа и онези концентрации, които напълно инхибираха растежа 

на тествания щам бяха означени като реални бактерицидни концентрации (РБК) или 100% 

инхибиране. Смесите от пчелно млечице и мед от рапица имаха по-ниска антибактериална 

активност в сравнение с меда от рапица. Концентрациите на пчелното млечице (10, 20 и 

30%) имаха напълно инхибиращ ефект срещу A. hydrophila (ATCC 7965). Пчелното 

млечице, сместа от пчелно млечице и мед от рапица, както и медът от рапица притежават 

потенциал като алтернативни терапевтични средства срещу A. hydrophila. 
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11. Odeyemi, O.A., Alegbeleye, O.O., Strateva, M., & Stratev, D. (2019). Understanding 

spoilage microbial community and spoilage mechanisms in foods of animal origin. 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 1-21.       

https://doi.org/10.1111/1541-4337.12526 (IF=8.738) 

 

 

Abstract 

The increasing global population has resulted in increased demand for food. Goods quality 

and safe food is required for healthy living. However, food spoilage has resulted in food 

insecurity in different regions of the world. Spoilage of food occurs when the quality of food 

deteriorates from its original organoleptic properties observed at the time of processing. Food 

spoilage results in huge economic losses to both producers (farmers) and consumers. Factors such 

as storage temperature, pH, water availability, presence of spoilage microorganisms including 

bacteria and fungi, initial microbial load (total viable count-TVC), and processing influence the 

rate of food spoilage. This article reviews the spoilage microbiota and spoilage mechanisms in 

meat and dairy products and seafood. Understanding food spoilage mechanisms will assist in the 

development of robust technologies for the prevention of food spoilage and waste. 

 

 

Резюме 

Нарастващото население в световен мащаб доведе до увеличено търсене на храна. 

Качествената и безопасна храна е необходима за здравословен живот. Въпреки това 

развалата води до липса на безопасност на храните в различни региони на света. Разваляне 

на храната настъпва, когато качеството й се промени от първоначалните си 

органолептични свойства наблюдавани по време на обработката. Развалянето на храните 

води до огромни икономически загуби както за производителите (фермерите), така и за 

потребителите. Фактори като температура на съхранение, рН, наличие на вода, наличие на 

специфични микроорганизми отговорни за развалата като бактерии и плесени, 

първоначален брой микроорганизми (общ брой микроорганизми-ОБМ) и преработка са 

отговорни за развалянето на храните. Тази статия представя микробиотата на развалянето 

и механизмите на развалянето на месни и млечни продукти и риба и други водни 

организми. Разбирането на механизмите за развала на храните ще помогне за 

разработването на стабилни технологии за предотвратяването й. 
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12. Zhelyazkov, G., & Stratev, D. (2019). Meat quality of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) and brown trout (Salmo trutta fario) farmed in Bulgaria. Journal of Food Quality 

and Hazards Control, 6(1), 37-40. doi: 10.18502/jfqhc.6.1.457. 

http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-517-en.html (SJR=0.270) 

 

Abstract 

Background: Fish meat is outlined with high nutritional value having essential amino 

acids, unsaturated fatty acids, mineral and vitamins. In this short report, we compared the meat 

quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and brown trout (Salmo trutta fario) farmed in 

Bulgaria. 

Methods: Ten fishes from each species were purchased from a fish farm and their 

morphological parameters were determined. The technological properties of meat were analyzed 

such as water holding capacity and cooking loss as well as chemical composition such as water 

content, protein, fat, dry matter, and ash. Results were processed by STATISTICA 6.0 software. 

Results: Higher values were significantly determined in brown trout for standard body 

length (p<0.05), body height (p<0.001), and body width (p<0.01); while differences in total body 

length were not relevant (p>0.05). Water holding capacity of rainbow trout meat (9.49±3.86%) 

was considerably better (p<0.001) than that of brown trout meat (15.85±1.11%). Cooking loss in 

rainbow trout (31.78±6.17%) was lower (p<0.001) than that of brown trout meat (44.48±4.20%). 

Protein, fat, and dry matter contents were higher in brown trout (p<0.001). No statistically 

significant differences were found out with respect to ash content (p>0.05). 

Conclusion: Meat of rainbow trout cultivated in Bulgarian farm exhibited better 

technological properties than that of cultivated brown trout; however, nutritional value of brown 

trout meat was superior. 

 

Резюме 

Увод: Рибното месо е извествно с висока хранителна стойност, тъй като съдържа 

незаменими аминокиселини, ненаситени мастни киселини, минерали и витамини. В това 

кратно съобщение ние сравнихме качеството на месо от дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) и балканска пъстърва (Salmo trutta fario) отглеждани в България. 

Методи: Десет риби от всеки вид бяха закупени от рибовъдна ферма и техните 

морфологични параметри бяха определени. Технологичните качества на месото като 

водозадържаща способност и загуба при готвене, както и химичен състав включващ 

съдържание на вода, протеини, мазнини, сухо вещество и пепел бяха анализирани. 

Резултатите бяха обработени чрез STATISTICA 6.0. 

Резултати: По-високи стойности бяха определени при балканската пъстърва за 

стандартна дължина на тялото (p<0,05), височина на тялото (p<0,001) и ширина на тялото 

(p<0,01); докато разликите в цялата дължина на тялото не бяха значими (p>0,05). 

Водозадържащата способност на месото от дъгова пъстърва (9,49±3,86%) беше значително 

по-добра (p<0,001) от тази на балканската пъстърва (15,85±1,11%). Загубата при готвене на 

месо от дъгова пъстърва (31,78±6,17%) беше по-малка (p<0,001) от тази на балканска 

пъстърва (44,48±4,20%). Съдържанието на протеин, мазнини и сухо вещество беше по-

високо при балканската пъстърва (p<0,001). Не бяха открити статистически значими 

разлики по отношение на съдържанието на пепел (p>0,05). 

Заключение: Месото от дъгова пъстърва отглеждана в българската ферма има по-

добри технологични качества от това на балканската пъстърва; хранителната стойност на 

месото от балканска пъстърва беше по-добра. 

http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-517-en.html
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13. Zhelyazkov, G., & Stratev, D. (2019). Effect of monosodium glutamate on growth 

performance and blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 

W.). Veterinary World, 12(7), 1008-1012. doi: 10.14202/vetworld.2019.1008-1012.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6702566/ (SJR=0.454) 

 

 

Abstract 

Aim: This study aimed to evaluate the effect of dietary monosodium glutamate (MSG) on 

growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 

W.). 

Materials and Methods: A total of 200 trouts were allotted in five experimental groups 

(n=40) that for 60 days received feed supplemented with MSG at the following levels: 0% (K) or 

0.5% (E) or 1% (F) or 3% (G) or 5% (H). 

Results: The average initial weight of trouts was 116.68±1.51 g (K), 116.58±1.33 g (E), 

116.43±1.39 g (F), 117.40±1.47 g (G), and 115.95±1.88 g (H). At the end of the trial, control fish 

(K) had the lowest live weight (242.90±3.87 g) compared to Groups E (252.70±5.69 g), F 

(250.93±4.82 g), G (248.25±4.98 g), and H (247.95±4.74 g). Feed conversion ratio (FCR) of 

control group (K) was higher (1.11±0.02) versus FCR values established in Groups E 

(1.03±0.01), F (1.04±0.02), G (1.07±0.03), and H (1.06±0.02). Albumin, aspartate 

aminotransferase, gamma-glutamyl transpeptidase, alkaline phosphatase, phosphorus, 

magnesium, and triglyceride exhibited statistically significant differences versus controls. 

Conclusion: The results from the study showed that dietary supplementation of rainbow 

trouts with MSG increased live weight and reduced FCR. The optimum level of MSG 

recommended for addition to feed was 0.5%. 

 

 

Резюме 

Цел: Целта на проучването беше да се определи ефектът на мононатриев глутамат 

(MSG) добавен към фуража върху растежа и кръвните биохимични показатели на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.).  

Материали и методи: Общо 200 пъстърви бяха разделени в 5 експериментални 

групи (n=40), които в продължение на 60 дни бяха хранени с фураж с добавка на MSG в 

количества 0% (К), 0.5% (E), 1% (F), 3% (G) и 5% (H).  

Резултати: Средното първоначално тегло на пъстървите беше 116.68±1.51 гр. (K), 

116.58±1.33 гр. (E), 116.43±1.39 гр. (F), 117.40±1.47 гр. (G) и 115.95±1.88 гр. (H). В края на 

експерименталния период рибите от контролната група (K) имаха най-ниско живо тегло 

(242.90±3.87 гр.) в сравнение с тези от групи E (252.70±5.69 гр.), F (250.93±4.82 гр.), G 

(248.25±4.98 гр.) и H (247.95±4.74 гр.). Хранителният коефициент (FCR) на рибите от 

контролната група (К) (1.11±0.02) беше по-висок в сравнение с този на рибите от групи E 

(1.03±0.01), F (1.04±0.02), G (1.07±0.03) и H (1.06±0.02). Албуминът, аспартат 

аминотрансферазата, гама-глутамил транспептидазата, алкалната фосфатаза, фосфорът, 

магнезият и триглицеридите  показаха значими разлики в сравнение с контролната група.  

Заключение: Резултатите от това проучване показаха, че добавката на мононатриев 

глутамат към фуража на дъгова пъстърва повишава теглото и редуцира хранителния 

коефициент. Оптималното количество мононатриев глутамат, което е препоръчително да 

се добави към фуража беше 0.5%.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6702566/
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14. Zhelyazkov, G., & Stratev, D. (2018). Some physicochemical characteristics of fish 

products sampled from Bulgarian retail markets. Journal of Food Quality and Hazards 

Control, 5(1), 33-36. doi: 10.29252/jfqhc.5.1.33. http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-395-

en.html (SJR=0.270) 

 

 

Abstract 

Background: The quality and safety of fish products is determined by chemical, physical, 

and microbiological parameters, important for satisfying consumers’ requirements. Also, the 

freshness of fish is essential for evaluation of its quality. On the Bulgarian retail market, fish is 

commonly offered chilled, frozen, or processed. The purpose of this study was to determine some 

physicochemical characteristics of fish products sampled from Bulgarian retail markets. 

Methods: During June to July 2017, this survey was performed on 45 samples from 

smoked, semi-dried, marinated, and frozen fish products sold in Bulgarian markets. The samples 

were collected from specialized stores for fish products, and transported to the laboratory for 

analysis. Water content, water activity (aw), pH, salt content, and ash content were determined 

according to the standard protocols. 

Results: The highest average water content was established in frozen products, followed by 

almost equal values in marinated, smoked, and semi-dried fish products. The average aw value 

was also the highest in frozen products (0.975), it was almost the same in marinated and smoked 

(0.892); and the least in semi-dried fish products (0.905). Semi-dried (3.36%), marinated 

(3.19%), and smoked (3.03%) fish products had considerably higher average salt content than 

frozen ones (0.1%). The average pH value of marinated fish products (5.26) was lower than 

frozen (6.88), smoked (6.76), and also semi-dried (6.68) ones. Average ash content was 

substantially higher in smoked (7.16%), semi-dried (6.57%), and marinated (5.97%) fish products 

compared with frozen products (1.18%). 

Conclusion: It is concluded that the frozen fish products sold in Bulgarian markets are 

probably more susceptible to spoilage than marinated, smoked, and semi-dried ones. 
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Резюме 

Увод: Качеството и безопасността на рибните продукти се определя чрез химични, 

физични и микробиологични показатели, които са важни за удовлетворяване на 

изискванията на консуматорите. Преснотата на рибата също е основна за определяне на 

нейното качество. На българския пазар рибата се предлага като охладена, замразена и 

преработена. Целта на проучването беше да се определят някои физикохимични 

показатели на рибни продукти от търговската мрежа в България.  

Методи: През периода от юни до юли 2017 г. беше извършено проучване на 45 

проби пушени, веяни, мариновани и замразени рибни продукти закупени от търговската 

мрежа в България. Пробите бяха взети от специализирани магазини за рибни продукти и 

транспортирани до лабораторията за анализи. Водно съдържание, водна активност, pH, 

съдържание на сол и пепел бяха определени съгласно стандартни протоколи. 

Резултати: Най-високи средни стойности на водно съдържание бяха установени при 

замразените, следвани от почти еднаквите стойности при маринованите, пушените и 

веяните рибни продукти. Водната активност (aw) също показа най-високи стойности при 

замразените (0,975), следвани от еднаквите стойности при маринованите и пушените 

(0,892) и най-малки стойности при веяните рибни продукти (0,905). Веяните (3,36%), 

маринованите (3,19%) и пушените (3,03%) рибни продукти показаха значително по-високо 

съдържание на сол отколкото замразените (0,1%) рибни продукти. pH на маринованите 

рибни продукти (5,26) беше по-ниско в сравнение с това на замразените (6,88), пушените 

(6,76) и веяните (6,68) рибни продукти. Съдържанието на пепел беше значително по-

голямо при пушените (7,16%), веяните (6,57%) и маринованите (5,97%) рибни продукти в 

сравнение с това за замразените (1,18%) рибни продукти.  

Заключение: Замразените рибни продукти предлагани в търговската мрежа на 

България вероятно са по-чувствителни към развала отколкото маринованите, пушените и 

веяните.  
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15. Stratev, D., Popova, T., Zhelyazkov, G., Vashin, I., Dospatliev, L., & Valkova, E. 

(2017). Seasonal changes in quality and fatty acid composition of black mussel (Mytilus 

galloprovincialis). Journal of Aquatic Food Product Technology, 26(7), 871-879. 

https://doi.org/10.1080/10498850.2017.1346742 (IF=0.682) 

 

 

Abstract 

The study was designed to assess the seasonal variations in the quality and lipid profile of 

mussel meat (Mytilus galloprovincialis) harvested along the Bulgarian coast of the Black Sea. 

The trial period lasted from June to October, and the sampling was carried out in the area of 

Varna Bay. Technological quality of the mussels was determined by measuring the water holding 

capacity (WHC) and cooking and roasting losses. Proximate composition, total aerobic plate 

count, and fatty acid analysis were carried out. Technological parameters and nutritional quality 

of the mussel meat were strongly affected by the season. During the summer, the mussels had 

higher mass, meat content, and meat yield (p<0.001) compared to the early autumn, which 

corresponds to the lowest protein content during this season. Lipid profile showed seasonal 

variations in both individual and total fatty acid amounts (p<0.001). Saturated fatty acids (SFA) 

had the highest content in summer, while monounsaturated fatty acids (MUFA) decreased 

gradually until the autumn. The content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) reached its peak in 

October, contributing to the most favorable values of the nutritional indices of lipids in the early 

autumn. 

 

 

Резюме 

Изследването беше предназначено да оцени на сезонните колебания в качеството и 

липидния профил на месо от миди (Mytilus galloprovincialis) добити по българското 

крайбрежие на Черно море. Периодът на проучването продължи от юни до октомври, а 

вземането на проби беше извършено в района на Варненския залив. Технологичното 

качество на мидите беше определено чрез измерване на водозадържащата способност 

(WHC) и загубите при готвене и печене. Химичният състав, общият брой бактерии и 

съставът на мастните киселини бяха определени. Технологичните параметри и 

хранителните качества на месото от миди бяха силно повлияни от сезона. През лятото 

мидите имат по-голямо живо тегло, съдържание на месо и рандеман (р<0,001) в сравнение 

с ранната есен, което съответства на най-ниското съдържание на протеини през този сезон. 

Липидният профил показва сезонни изменения както в индивидуалните, така и в общите 

количества на мастните киселини (р<0,001). Наситените мастни киселини (SFA) бяха в 

най-голямо количество през лятото, докато мононенаситените мастни киселини (MUFA) 

намаляха постепенно до есента. Съдържанието на полиненаситени мастни киселини 

(PUFA) достигна своя пик през октомври, допринасяйки за най-благоприятните стойности 

на липидните индекси в началото на есента. 
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16. Beev, G., Stratev, D., Vashin, I., Pavlov, D., & Dinkov, D. (2018). Quality assessment of 

bee pollen: A cross sectional survey in Bulgaria. Journal of Food Quality and Hazards 

Control, 5(1), 11-16. doi: 10.29252/jfqhc.5.1.11. http://jfqhc.ssu.ac.ir/article-1-391-

en.html (SJR=0.270) 

 

 

Abstract 

Background: Due to its nutrient content, a variety of spoilage microorganisms can grow in 

bee pollen, especially when handling practices are not appropriate. So, this survey was designed 

to assess the physicochemical and microbiological properties of bee pollen collected from 

Bulgaria. 

Methods: In June 2014, 13 fresh and 19 dried bee pollen samples were collected from 

Bulgaria. Water activity (aw), pH, total titratable acidity (TTA), and bacteriological and fungal 

counts were evaluated. Data were analyzed using Statistica ver. 10.  

Results: Mean aw value for fresh and dried bee pollen samples were 0.717 and 0.359, 

respectively showing significant (p<0.01) difference. The mean pH values of fresh bee pollen 

samples (4.23) was significantly (p<0.01) lower than that of dried ones (5.21). Also, there is 

statistically significant difference (p<0.01) between mean TTA value of fresh bee pollen (3.69 

g/100 g) and mean TTA value of dried samples (2.09 g/100 g). The mean total viable count in 

fresh bee pollen samples was 182153.8 colony forming unit (CFU)/g which was significantly 

(p<0.01) higher than that of dried samples (30352.6 CFU/g); whereas statistical analysis 

demonstrated that there were no significant differences (p>0.01) among the fresh and dried pollen 

for Enterobacteriaceae, lactic acid bacteria, and Staphylococcus spp. counts. The fungal colony 

count in the fresh bee pollen samples varied from 560 to 37000 CFU/g which were significantly 

(p<0.01) higher than that in the dried ones. 

Conclusion: The fresh bee pollen analyzed in this survey had poor microbial quality 

compared to the dried bee pollen. There is also need to adopt appropriate manufacturing practices 

to prevent possible contamination by equipment or handling of Bulgarian bee pollen. 
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Резюме 

Увод: Поради съдържанието на хранителни вещества в пчелния прашец в него могат 

да се развият различни микроорганизми причиняващи развала, особено когато обработката 

не е подходяща. Това проучване имаше за цел да определи физикохимичните и 

микробиологичните показатели на пчелен прашец събран от България. 

Методи: Общо 13 проби пресен и 19 проби сушен пчелен прашец бяха събрани през 

юни 2014 г. от България. Водната активност (aw), рН, общата титруема киселинност (TTA), 

общият брой бактерии и плесени бяха определени. Данните бяха обработеми чрез Statistica 

ver. 10. 

Резултати: Средните стойности на aw за пресен и сушен пчелен прашец имаха 

значителна разлика (p<0,01) и бяха съответно 0,717 и 0,359. Средните стойности на pH на 

пресния пчелен прашец (4.23) бяха значително по-ниски (р<0.01) от тези на изсушения 

(5.21). Също така установихме статистически значима разлика (р<0,01) между TTA на 

пресен пчелен прашец (3,69 g/100 g) и изсушен пчелен прашец (2,09 g/100 g). Общият брой 

микроорганизми в пресния пчелен прашец беше 182153,8 колония образуващи единици 

(CFU)/гр., което беше значително (p<0,01) по-високо от този на изсушения пчелен прашец 

(30352,6 CFU/гр.); статистическият анализ показа, че няма значителни разлики (p>0,01) 

между пресния и изсушения пчелен прашец по отношение на броя на Enterobacteriaceae, 

млечнокисели бактерии и Staphylococcus spp. Броят на плесенните колонии в пробите от 

пресен пчелен прашец варираше от 560 до 37000 CFU/g, което беше значително (p<0,01) 

по-високо от това в изсушените проби. 

Заключение: Пресният пчелен прашец имаше по-голям брой микроорганизми в 

сравнение със сушения пчелен прашец. Необходимо е да се приемат подходящи 

производствени практики, за да се предотврати евентуално замърсяване на българския 

пчелен прашец от оборудването или при обработката. 
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17. Nikolova, G., Karamalakova, Y., Zheleva, A., Stratev, D., Vashin, I., Zhelyazkov G., & 

Gadjeva, V. (2018). Comparative analysis of real-time oxidative stress biomarkers 

measured in mussels Mytilus galloprovincialis and Rapana venosa in relation to two 

seasons - An electron paramagnetic resonance study. Bulgarian Chemical 

Communications, 50 (Special Issue C), 58-63.  

http://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_50_Special_C_2018/pdf/BCC-50-C-

2018-58-63-Nikolova-58.pdf (SJR=0.137) 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to elucidate the radical mechanisms for protection and survival of 

mussels (Mytilus galloprovincialis) and veined rapa whelks (Rapana venosa) during spring and 

summer season by following out levels of some real-time oxidative stress (OS) biomarkers. 

Thirty specimens of each species were analyzed by using electron paramagnetic resonance (EPR) 

spectroscopy. During spring, statistically higher levels of ROS products were found in R. venosa 

compared to M. galloprovincialis. During summer, statistically significant higher levels of ROS 

products were found in both R. venosa and M. galloprovincialis, compared to the same groups 

during spring. NO radicals in R. venosa were higher, although not statistically significant than 

those in M. galloprovincialis during both spring and summer periods. During summer, 

statistically significant higher levels of ascorbate radicals (Asc•) were found in both R. venosa 

and M. galloprovincialis, compared to the same groups during spring. However, during the 

summer the levels of ascorbate radicals measured in R. venosa were significantly higher 

compared to M. galloprovincialis. Our results showed that changes in oxidative/antioxidant status 

may reflect the gradient of contamination confirming the rational use of biomarkers of oxidative 

stress in biomonitoring of contamination. R. venosa has effective biochemical mechanisms of 

protection and survival, in particular a strong antioxidant system that provides this type of high 

adaptability and survival against oxidative stress. 

 

Резюме 

Целта на това проучване беше да се установят механизмите на защита и оцеляване на 

миди (Mytilus galloprovincialis) и рапани (Rapana venosa) през пролетния и летния сезон 

чрез определяне нивата на някои биомаркери на оксидативния стрес (OS). Тридесет проби 

от всеки вид бяха анализирани чрез електрон парамагнитен резонанс спектроскопия (EPR). 

През пролетта статистически по-високи нива на ROS продукти бяха установени в R. venosa 

в сравнение с M. galloprovincialis. През лятото статистически значими по-високи нива на 

ROS продукти бяха установени в R. venosa и M. galloprovincialis в сравнение със същите 

групи през пролетта. NO радикалите в R. venosa бяха повече, въпреки че липсваше значима 

разлика, от тези в M. galloprovincialis през пролетния и летния период. През лятото 

статистически значими по-високи нива на аскорбатни радикали (Asc•) бяха установени в 

R. venosa и M. galloprovincialis в сравнение със същите групи през пролетта. През лятото 

нивата на аскорбатните радикали в R. venosa бяха значително по-високи в сравнение с M. 

galloprovincialis. Нашите резултати показаха, че промените в оксидативния/ 

антиоксидантния статус могат да зависят от степента на контаминиране със замърсители, 

което потвърждава използването на биомаркерите на оксидативния стрес при мониторинга 

на контаминиране. R. venosa притежава ефективен биохимичен механизъм на защита и 

оцеляване и в частност силна антиоксидантна система осигуряваща този тип на висока 

адаптивност и оцеляване срещу оксидативен стрес. 

http://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_50_Special_C_2018/pdf/BCC-50-C-2018-58-63-Nikolova-58.pdf
http://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_50_Special_C_2018/pdf/BCC-50-C-2018-58-63-Nikolova-58.pdf
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18. Popova, T., Stratev, D., Vashin, I., Zhelyazkov, G., Valkova, E., & Dospatliev L. (2017). 

Seasonal changes in the quality and fatty acid composition of meat in Rapa whelk 

(Rapana venosa) from the Bulgarian Black Sea coast. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri 

Dergisi, 4(3), 277-283. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/328195 

 

 

Abstract 

The study was conducted to evaluate the seasonal variations in the quality and lipid profile 

of rapa whelk meat (Rapana venosa) harvested in the Bulgarian coast of Black Sea. The trial 

period lasted from June to October and the sampling was carried out in the area of Varna Bay. 

Technological quality of the whelks was determined by measuring the water holding capacity 

(WHC), as well as cooking losses. Further determination of the chemical composition, fatty acid 

analysis and total aerobic plate count were done. Strong seasonal influence on the meat quality 

characteristics in rapa whelk was observed in the study. The live weight of the whelks was the 

highest in October (P<0.001). Consequently, the content of meat and the other body parts (gut 

and operculum content) were highest in the early autumn as well. The increased content of meat 

was accompanied by lower WHC (P<0.001). The chemical composition of the rapa whelks 

differed significantly between the months of fishing. Both moisture and lipid had highest content 

in July, while proteins and ash increased in October. Similarly, lipid profile was significantly 

affected by the season. Most favourable fatty acid composition and related nutritional indices of 

lipid healthy value were found in October. 

 

 

Резюме 

Проучването беше извършено с цел оценка на сезонните колебания в качеството и 

липидния профил на месо от рапан (Rapana venosa) добито от българското крайбрежие на 

Черно море. Проучването продължи от юни до октомври и вземането на проби беше 

извършено в района на Варненския залив. Технологичното качество на рапаните беше 

определено чрез водозадържащата способност (WHC), както и загубите при готвене. 

Химичният състав, мастните киселини и общия брой микроорганизми бяха определени. 

Силно сезонно влияние върху качеството на месото от рапан беше установено. Живото 

тегло на рапана беше най-високо през октомври (P<0,001). Следователно съдържанието на 

месо и другите части на тялото (черва и оперкулум) бяха най-високи в началото на есента. 

Повишеното количество на месо беше придружено от по-ниска WHC (P<0,001). 

Химичният състав на рапаните се различаваше значително между месеците на риболов. 

Влагата и липидите бяха най-високи през юли, докато протеините и пепелта се увеличиха 

през октомври. По подобен начин липидният профил беше повлиян значително от сезона. 

Най-благоприятен състав на мастните киселини и свързаните с тях липидни индекси бяха 

установени през октомври. 
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19. Zhelyazkov, G., Popova, T., & Stratev, D. (2015). Chemical composition and 

physicochemical properties of mackerel (Scomber scombrus) during processing and 

storage. Macedonian Journal of Animal Science, 5(2), 75-80. 

 

 

Abstract 

The aim of the present study was to determine the changes in the chemical composition and 

physicochemical properties in mackerel (Scomber scombrus) occurring after marinating and 

subsequent refrigerated storage of the marinated products in vegetable oils. Samples from raw 

mackerel, freshly marinated (0 day) and stored for 30 and 60 days in sunflower and linseed oil 

were taken. The chemical composition of the processed fish showed decrease in the content of 

lipids and increase in the minerals. No considerable changes were observed in the water, dry 

matter and proteins. The changes observed in the physicochemical parameters were connected 

with augmentation of the water holding capacity (WHC) and reduction in the water activity due 

to the higher chloride concentration and lower percentage of free water. Similar trend was 

observed in the products during storage in the vegetable oils and this led to the relatively long 

shelf-life of 60 days. The ratios n-6/n-3 and PUFA/SFA were below 4 and about 2 respectively, 

showing favourable fatty acid profile in the studied fish products. 

 

 

Резюме 

Целта на настоящото проучване беше да се проследят промените настъпващи в 

химичния състав и физикохимичните показатели на месо от скумрия (Scomber scombrus) 

след мариноване и съхранение в охладено състояние на маринованите продукти в 

растително олио. Проби от сурова скумрия, прясно маринована (0 ден) и съхранявана 30 и 

60 дни в слънчогледово и ленено масло бяха взети. Химичният състав на преработената 

риба показа намаляване на съдържанието на липиди и увеличаване на минералите. Не бяха 

наблюдавани значителни промени във водното съдържание, сухото вещество и 

протеините. Промените наблюдавани във физикохимичните параметри бяха свързани с 

увеличаване на водозадържащата способност (WHC) и намаляване на водната активност 

поради по-високата концентрация на хлориди и по-ниския процент свободна вода. 

Подобна тенденция беше наблюдава при продуктите по време на съхранение в 

растителните масла и това доведе до сравнително дългия срок на годност от 60 дни. 

Съотношенията n-6/n-3 и PUFA/SFA бяха съответно под 4 и около 2, показващи 

благоприятен профил на мастните киселини в проучваните рибни продукти. 
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20. Stratev, D., Odeyemi, O. A., Pavlov, A., Kyuchukova, R., Fatehi, F., & Bamidele, F. A.  

(2017). Food safety knowledge and hygiene practices among veterinary medicine students 

at Trakia University, Bulgaria. Journal of Infection and Public Health, 10(6), 778-782. 

https://doi.org/10.1016/j.jiph.2016.12.001 (IF=2.118) 

 

 

Abstract 

The results from the first survey on food safety knowledge, attitudes and hygiene practices 

(KAP) amongveterinary medicine students in Bulgaria are reported in this study. It was designed 

and conducted from September to December 2015 using structured questionnaires on food safety 

knowledge, attitudes and practices. Data were collected from 100 undergraduate veterinary 

medicine students from the Trakia University, Bulgaria. It was observed that the age and the 

gender did not affect food safety knowledge, attitudes and practices. There was no significant 

difference (p>0.05) on food safety knowledge and practices among students based on the years of 

study. A high level of food safety knowledge was observed among the participants (85.06%), 

however, the practice of food safety was above average (65.28%) while attitude toward food 

safety was high (70%). Although there was a significant awareness of food safety knowledge 

among respondents, there is a need for improvement on food safety practices, interventions on 

food safety and foodborne diseases. 

 

 

Резюме 

Резултатите от първото проучване на знанията, нагласите и значението на 

хигиенните практики (KAP) за безопасност на храните сред студентите по ветеринарна 

медицина в България бяха отчетени в това проучване. То беше проведено от септември до 

декември 2015 г. чрез попълване на анкета с въпроси. Данните бяха събрани от 100 

студенти по ветеринарна медицина в Тракийски университет, България. Установихме, че 

възрастта и полът не влияят на знанията, нагласите и практиките за безопасност на 

храните. Нямаше значима разлика (p>0,05) относно знанията и практиките за безопасност 

на храните сред студентите въз основа на годините на обучение. Високо ниво на знания за 

безопасност на храните беше наблюдавана сред участниците (85.06%), но хигиенната 

практика за безопасност на храните беше над средното ниво (65.28%), докато отношението 

към безопасността на храните беше високо (70%). Въпреки че сред респондентите беше 

налице значителна осведоменост относно безопасността на храните, има нужда от 

подобряване на знанията за хигиенните практики за безопасност на храните, 

интервенциите за безопасността на храните и болестите пренасяни от храната. 
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21. Stratev, D., Zhelyazkov, G., Noundou, X. S., & Krause, R. W. M. (2018). Beneficial 

effects of medicinal plants in fish diseases. Aquaculture International, 26(1), 289-308. 

https://doi.org/10.1007/s10499-017-0219-x (IF=1.455) 

 

 

Abstract  

Fish are constantly in contact with pathogens inhabiting water. High population density as 

well as poor hydrodynamic conditions and feeding lead to an increased sensitivity towards 

infections. In order to prevent major economic losses due to diseases, various medications are 

used for treatment and prevention of infections. The use of antimicrobial drugs in aquacultures 

could lead to emergence of resistance in pathogenic microorganisms. Alternatives are being 

sought over the last few years to replace antibiotics, and medicinal plants are one of available 

options for this purpose. These plants are rich in secondary metabolites and phytochemical 

compounds, which have an effect against viral, bacterial, and parasitic diseases in fish. Their 

main advantage is their natural origin and most of these plants do not represent threat for human 

health, the fish, and the environment. The goal of this review is to present information on the 

treatment of viral, bacterial, and parasitic diseases in fish through medicinal plants, with focus on 

the mechanisms of action of the identified secondary metabolites, fractions, or plant extracts. 

 

 

Резюме 

Рибите са в постоянен контакт с патогени обитаващи водата. Голямата гъстота при 

отглеждане, лошите хидрохимични условия и хранене водят до увеличаване на 

чувствителността им към инфекции. За да се предотвратят големи икономически загуби 

свързани със заболяванията се използват различни лекарства с превантивна и лечебна цел. 

Използването на антибактериални лекарства при аквакултурите може да доведе до 

изграждане на резистентност при патогенни микроорганизми. През последните години се 

търсят алтернативи, които да заменят антибиотиците и такива могат да бъдат билките. Те 

са богати на вторични метаболити и фитохимични съставки, които действат срещу 

вирусни, бактериални и паразитни заболявания при рибите. Основното им предимство е, 

че са с естествен произход и не представляват заплаха за здравето на хората, рибите и 

околната среда. Целта на тази статия е да представи информация за лечение на вирусни, 

бактериални и паразитни болести по рибите чрез билки с фокус върху механизмите на 

действие на вторичните метаболити, фракции и растителни екстракти. 
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22. Stratev, D., & Odeyemi, O. A. (2017). An overview of motile Aeromonas septicemia 

management. Aquaculture International, 25(3), 1095-1105. 

https://doi.org/10.1007/s10499-016-0100-3 (IF=1.283) 

 

 

Abstract  

Motile Aeromonas septicaemia is most commonly caused by Aeromonas hydrophila. It is 

an opportunistic pathogen causing disease in fish under stress. The bacterium produces a number 

of pathogenic factors, and the most important among them are the haemolysin and the aerolysin, 

provoking the disease. Freshwater and saltwater fish species are susceptible. The disease is 

manifested clinically with haemorrhages, ulcerations, abscesses, ascitic fluid and anaemia. 

Mortality rates are high, and they incur substantial economic losses, thereby necessitating timely 

measures of control for prevention and treatment. Therefore, the aim of this overview was to 

provide up-to-date information related to the control of motile Aeromonas septicaemia in fish 

through application of chemotherapeutic drugs, phytobiotics, probiotics, yeast extracts, vaccines 

and disinfectants. 

 

 

Резюме 

Аеромонасната септицемия най-често се причинява от Aeromonas hydrophila. 

Бактерията е опортюнистичен патоген, който причинява заболяване при риби подложени 

на стрес. Тя образува различни патогенни фактори, като за основни се приемат хемолизина 

и аеролизина, които причиняват това патологично състояние при рибите. Податливи са 

сладководни и соленоводни риби. Заболяването се характеризира клинично с хеморагии, 

язви, абсцеси, екзофталмия, асцитна течност, анемия. Заболяването причинява висока 

смъртност и тежки икономически загуби, което налага вземане на своевременни мерки за 

контрол. Целта на статията е да представи актуална информация за контрол на 

Аеромонасната септицемия при риби чрез прилагане на химиотерапевтици, фитобиотици, 

пробиотици, екстракти от дрожди, ваксини и дезинфектанти.   
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