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1. Георгиев, Г., Д. Динков, 2007. Санитарно-хигиенно значение и контрол на 

синантропните видове хлебарки в предприятията за добив и преработка на животински 

продукти (обзор). Сборник доклади от научната конференция „Традиции и 

съвременност във ветеринарната медицина”, София, 359- 369. 

 

1. Georgiev, G., D. Dinkov, 2007. Sanitary-hygienic importance and control of synanthropic 

cockroaches in food processing premises (overview). Proceedings of the Scientific 

Conference "Traditions and Modernity in Veterinary Medicine", Sofia, 359- 369. 

SUMMARY 

The article presents systematic information on the species, sanitary-hygienic importance and 

measures for control cockroaches spreading. The allergenic potential of cockroaches, their 

ability to generate and transport benzoquinones and other toxic substances, as well as a 

number of microorganisms analyzed as chemical and biological hazards in the application of 

the HACCP system in food processing premises, are indicated. Emphasis is placed on the role 

of ex-ante monitoring to increase the effectiveness of disinsection activities. 

Keywords: cockroaches, sanitary-hygienic importance, HACCP, control. 

 

 



2. Myhaylov G., V. Petrov, G. Zhelev, 2008. Comparative investigation on several protocols 

for treatment of dermatophytoses in pets. Trakia Journal of Sciences, 6, Suppl. 1, 102- 105. 

 

Резюме на Български език: 

Посредством  рутинни микологични методи бяха изследвани 248 проби от кучета и 104 

проби от котки с клинични признаци на дерматофитоза, получени в продължение на 2 

годишен период. Положителни за дерматофити проби бяха установени при  32 кучета 

(12,9%) и 14 котки (13,5%) . Животните с потвърдена  дерматофитна инфекцията бяха  

лекувани по един от следните 4 протокола: перорално приложение на кетоконазол в 

дневна доза от 10 mg/kg (n = 10); локално третиране с 2% разтвор на Imaverol (n = 9); 

ваксинална терапия с Vacderm (n = 13) и комбинация от Vacderm/енилконазол (n = 10). 

Получените резултати 

ни позволяват да препоръчаме комбинация от локално третиране  с Imaverol и две 

ваксинации през 14-дневни интервали за кучета и котки с дерматофитоза. 

Ключови думи: Дерматофитози, кучета, котки, М. canis, лечение 

 

 

 

 



3. Маруцов, П., В. Урумова, М. Люцканов, Г. Желев, Г. Михайлов, В. Петров, 2009. 

Същност и епидемиологична оценка на биофилма като феноменална мултиклетъчна 

форма на съществуване на бактериите. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12,  

Suppl. 1, 214–221. 

 

Резюме на Български език: 

Бактериалните видове съществуват  предимно в прикрепено към повърхностите, 

покрито с матрикс, мултиклетъчно общество или биофилм. този начин на живот 

предоставя редица предимства, което включва обмен на генетична информация, 

клетъчна енергия и междуклетъчни сигнали (QS-quorum sensing), важни за оцеляването 

на бактериите. Направен е опит да се изясни същността на биофилма, механизмите на 

формиране, както и неговата структура и процесите в него. Пояснени са и механизмите 

на резистентност към антимикробни агенти, превръщайки го в изключително устойчив 

резервоар на бактерии. 

Ключови думи: биофилм, бактериално общество, мултилекарствена резистентност 

 

 

 

 



4. Желев, Г., М. Люцканов, В. Петров, Г. Михайлов, П. Маруцов, 2009. Екологични 

аспекти в зоомениджмънта на вредните в епидемиологично отношение синантропни и 

хемисинантропни гризачи. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12,  Suppl. 1, 265–

272. 

 

Резюме на Български език: Синантропните и полусинантропни гризачи са определени 

като високо рисков епидемичен фактор, изискващ адекватни и ефективни решения и 

действия (зоомениджмънт), насочени към превенция и контрол на редица инфекциозни 

и паразитни заболявания по хората и животните. Направен е преглед на някои 

екологични характеристики на гризачите, като популационна структура 

(пространствена и демографска), динамика в популационното развитие и защитни 

поведенчески реакции (неофобия, аверсия). Основен акцент е поставен върху 

значението им за ефективността на дератизацията. Важно е да се отбележи нуждата от 

теоретична, добре обоснована прогноза и определяне на тенденциите в популационното 

развитие. Това позволява прилагане на навременни и адекватни мерки за превенция на 

епидемичния риск, свързан с масивната поява на синантропни и полусинантропни 

гризаци.   

Ключови думи: аверсия, дератизация, неофобия, популация, зоомениджмънт  



5. Urumova, V., M. Lytzkanov, I. Tsachev, P. Marutsov, G. Zhelev, 2009. Investigations on 

the involvementof Arcanobacterium pyogenes in various infections in productive and 

companion animals and sensitivity of isolates to antibacterials.  Revue Med. Vet., 160 , 12, 

582-585.  

 

Резюме на Български език: 

Arcanobacterium pyogenes е опуртюнистичен патоген, причиняващ мастити, аборти, 

артрити, остеомиелити, пневмонии, гнойни кожни и раневи инфекции при домашните 

животни. В продължение на едногодишен период, през 2006-2007 година, 238 проби, 

получени от различни животински видове бяха изследвани микробиологично. От тези 

проби, 52 щама идентифицирани като арканобактерии, бяха изолирани. Беше 

определена чувствителността на изолатите към химиотерапевтични средства. Най-

висок процент на резистентност беше наблюдавана към триметоприм/сулфонамиди. 

Ключови думи: Arcanobacterium pyogenes, домашни животни, антибактериална 

активност 

 



6. Lytzkanov, M., V. Urumova, P. Marutsov, G. Zhelev, 2010. Investigation on the microbial 

factor of porcine respiratory disease complex (PRDС) in industrial pig farming conditions. 

Trakia Journal of Sciences, 8, (2),  89- 94. 

 

Резюме на Български език: През последните години, инцидентността на 

респираторните заболявания в свиневъдството рязко се повиши. Потвърдено е, че 

етиологията им често е многофакторна. Заедно с вируси и микоплазми, голям брой 

бактериални видове също са замесени. Това е от съществено значение по отношение на 

рационалния терапевтичен контрол. Ето защо in vitro отнасянията на бактериалните 

изолати към антимикробните средства е особено важно. Настоящото изследване беше 

проведено през 2005-2008 година в 11 свинеферми.  Общо 191 проби от бели дробове  

от различни категории прасета бяха изследвани. Бактериалната находка беше 

положителна в 139 или 72.8% от случаите. В 84,2% от тях участваше само един 

микробен вид, докато в 15,8% - повече от един. Като цяло, 16 бактериални 

разновидности, принадлежащи към 13 различни таксономични категории бяха 

изолирани и идентифицирани. Чувствителността in vitro на микробните изолати беше 

най-висока към макролиди и флорфеникол. 

Ключови думи: PRDC, микробни патогени, антимикробна резистентност 



7. Lytzkanov, M., V. Urumova, G. Zhelev, 2010. Comparative evaluation of the efficacy of 

various sanitizera in a poultry hatchery. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 13, № 2, 

111 - 116. 

 

Резюме на Български език:  

Дезинфекционните мероприятия в люпилните заемат важно място в общия комплекс от 

противоепидемични мероприятия в птицевъдството. Това прави актуално 

извършването на изследвания, свързани с определяне на постигнатия дезинфекционен 

ефект. Настоящото съобщение отразява резултатите от едно контролно изследване 

върху извършено почистване и дезинфекция на люпилно отделение с дезинфектанти от 

три химични групи – препаратите „Дезинфект- В”, „Санифорт” и натриева основа. 

Контролът е проведен чрез изследвани микробиологично проби от повърхности, 

получени преди и след съответната дезинфекция. Посредством методите на постигнато 

микробно разреждане, остатъчната микрофлора и доказване на индикаторни 

бактериални видове е определен и сравнително оценен ефекта от извършените 

дезинфекционни мероприятия. Установена е по-висока ефективност на 

дезинфекционните обработки с 2 %-ен разтвор на натриева основа и 0.025 %-ен разтвор 

на „Санифорт”  в сравнение с дезинфекцията с 3 %-ен разтвор на  „Дезинфект- В” при 

експозиция от 60 минути. 

Ключови  думи: дезинфекция, люпилня, „Санифорт”, „Дезинфект-В”, натриева основа 



8. Люцканов, М., В. Урумова, К. Коев, Г. Желев, 2011. Етиологична структура на 

бактериалните инфекции при подрастващи патета-мюлари и чувствителност на 

изолатите към антимикробни средства. Животновъдни науки, Vol. XLVIII, № 4, 65 – 71. 

 

Резюме на Български език: Направен е анализ на състава на микробните фактори 

отговорни за възникването на инфекциозните процеси с епидемична проява  при 

отглеждането и инкубирането на патици мюлари. С оглед оптимизиране на мерките за 

превенция и контрол е направено изследване на чувствителността изолатите към  

антимикробни агенти.  Обект на проучването беше 1 люпилня и 4 ферми за патици. 

Бактериалната находка беше анализирана в три направления: 1ва седмица след 

излюпването, периода от 2ра до 5та седмица и периода от 6та до 10та седмица. Като 

цяло бяха изолирани микробни причинители, принадлежащи към 8 таксономични 

категории. Преобладаваха представителите на сем. Enterobacteriaceae като най-често 

доминираха  изолатите E. coli.  През периода 2ра-5та седмица на фона на 

доминиращите изолати E. coli беше установено нарастващо присъствие на  Salmonella 

spp. и Riemerella anatipestifer, а при третата възрастова категория (6та-10та седмица) 

най-често бяха установявани представители на сем. Pasteurellaceae. Изолатите E. coli 

показаха запазена чувствителност към аминогликозиди, колистин и хлуорирани 

хинолони, но беше установена увеличен процент на резистентните към тетрациклини, 

амоксицилин, потенциран с триметоприм и сулфонамиди. Изолатите Pasteurella spp. 

демонстрираха относително съхранена чувствителност към всички антимикробни 

изпитвания. 

Ключови думи: бактериални инфекции, патици мюлари, чувствителност, 

резистентност, антимикробни агенти 



9. Zhelev G., M. Lyutzkanov, V. Urumova, G. Mihaylov, V. Petrov and K. Koev, 2012. 

Efficiency of disinfection by fumigation with “Fumispore OPP” in a duck hatchery. Book of 

abstracts, Second international epizootiology days and XIV Serbian epizootology days, 

Belgrade, Serbia,  220-225. 

 

Резюме на Български език: Високостепенната микробна контаминация в люпилните 

играе значима роля както в патологията на птичия ембрион и новоизлюпените птици, 

така и в  разпространението на множество инфекциозни заболявания. Това определя 

дезинфекционните мероприятия  като една от основните противоепидемични мерки в 

люпилните. Статията представя резултатите от три контролни изследвания, касаещи 

ефективносттта на дезинфекция на инкубатори чрез фумигация с “Fumispore OPP” 

(LCB, France).  Дезинфекционният ефект е определен посредством микробиологични  

изследвания на проби от повърхности и въздух, получени преди и след 

фумигацията.Постигната е средно 99.77% редукция на микробната контаминация при 

проведените дезинфекции.  Установената висока ефективност, както и лесната 

употреба, правят фумигацията с  “Fumispore OPP” подходящ метод за дезинфекция в 

люпилната практика и алтернатива на фумигацията със значително по-токсичния 

формалдехид. 

Ключови думи: дезинфекция, фумигация, люпилня, Fumispore OPP 

 

 



10.  Zhelev G., M. Lyutzkanov, V. Urumova, G. Mihaylov, V. Petrov and P. Marutsov, 2012. 

Microbial contamination in a duck hatchery. Revue Méd. Vét., 163, 7, 319-322. 

 

Резюме на Български език:   

В промишлените люпилни се наблюдава голяма концентрация на разплодни яйца и 

новоизлюпени пилета, които осъществяват  продължителен контакт с въздуха и 

повърхностите на оборудването. В настоящощо изследване са проведени количествени 

микробиологични тестове на проби от повърхностите и въздуха от различни части на 

люпилня за патици.  Определени са степента и динамиката на микробната 

контаминация в различните части на люпилнята и са анализирани потенциалните 

източници на микробна контаминация. Висока микробна контаминация беше 

установена във въздуха и по различни повърхности в люпилнята, които кореспондираха 

с движението на яйцата в съответнствие с възприетата технология. Най-висока 

микробната контаминация по повърхностите и във въздуха беше установена в 

люпилния сектор (люпилни шкафове и люпилна зала) по време на излюпването.  

Ключови думи: патици, люпилня, микробна контаминация, риск, люпилна зала 

 

 

 

 



11.  Zhelev G., M. Lyutskanov, V. Urumova and K. Koev, 2012. Efficacy of a sodium 

perborate agent for prophylactic disinfection of waterfowl incubators. Bulgarian Journal of 

Veterinary Medicine, 15, № 2, 131 – 136. 

 

Резюме на Български език:   

В публикацията са представени резултатите от две контролни изследвания, касаещи 

ефекта от извършено почистване и дезинфекция на люпилни шкафове за водоплаващи 

птици с дезинфектанта „Оксисепт”, приложен чрез напръскване и чрез студен аерозол.  

За определяне и сравнително оценяване на дезинфекционния ефект е използван 

микробиологичен контрол, като са приложени методите на постигнато микробно 

разреждане, наличие на остатъчна микрофлора и доказване на индикаторни 

бактериални видове. Установена е висока ефективност на проведените дезинфекционни 

обработки.Като рискови (критични) точки при извършване на дезинфекция са 

определени елементите на вентилационно-охладителната система на люпилния шкаф 

поради установената висока микробна контаминация в съчетание с по-трудното им 

почистване и дезинфекция.   

Ключови  думи: дезинфекция, люпилня, „Оксисепт”. 

 

 

 



12. Желев, Г., Сл. Кесякова, 2012. Изграждане на устойчивост и резистентност към 

антикоагулантните родентициди при провеждане на дератизации в животновъдните 

ферми.  Ветеринарна сбирка,  1, 42 – 45. 

 

Резюме: Статията обсъжда и предоставя информация за предимствата и механизма на 

действие на антикоагулантните родентициди, за механизмите и предпоставките за 

изграждане на резистентност, както и за методите за нейното установяване и 

мониторинг. 

Summary: The article discusses and provides information on the benefits and mechanism of 

action of anticoagulant rodenticides, on the mechanisms and preconditions for building 

resistance, as well as on the methods for its identification and monitoring. 

 



13.  Petrov V., G. Mihaylov, I. Tsachev, G. Zhelev, P. Marutsov and K. Koev, 2013. Otitis 

externa in dogs: microbiology and antimicrobial susceptibility. Revue Méd. Vét., 164, 1, 18-

22. 

 

Резюме на Български език:   

Цел на настоящото изследване беше да определи превалентността на бактериалните и 

дрождеви отити при кучетата и да анализира антимикробната чувствителност. От 257 

тампонни проби от български кучета с външен отит, бактериални и дрождеви изолати 

бяха изолирани в 93,77% от случаите като моноинфекция (109 случая), с участие на 

коагулаза позитивни стафилококи (60 изолата), Malassezia pachydermatis (97 изолата) и 

Pseudomonas aeruginosa (42 изолата) и най-често като полиинфекции (132 случая). 

Други по-рядко идентифицирани изолати бяха бета-хемолитични Streptococcus spp.,  

Proteus mirabilis и Esherichia coli, като последните два изолата бяха откривани само в 

полиинфекции.  Беше извършено определяне на чувствителността на изолираните 

бактерии към антимикробни агенти, най-често използвани за лечение на външен отит. 

Висока чувствителност към бета-лактами и аминогликозид-аминоциклитоли беше 

установена при грам положителните бактерии, докато грам отрицателните бактерии 



бяха чувствителни към аминогликозид-аминоциклитоли, полимиксин Б и 

енрофлоксацин. Получените резултати показаха относително високо разпространение 

на дрождите и необходимостта от допълнителни тестове за антимикробна 

чувствителност при бактериалните изолати.  

Ключови думи: външен отит, кучета, бактериална изолация, дрожди, антимикробна 

чувствителност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Marutsov Pl. ,  G. Jelev,  Vl.  Petrov, G. Mihaylov & K. Koev, 2013. An outbreak of late-

term abortions and stillbirths associated with bovine viral diarrhoea virus. Bulgarian Journal 

of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 152 – 155. 

 

 



Резюме на Български език:   

Огнище на аборти и мъртвородени, породени от инфекция с вируса на мукозна болест – 

вирусна диария по говедата (МБ-ВД) беше установено в млечна ферма с около 600 

крави. Интересен факт беше, че три мъртви раждания бяха настъпили точно в деня на 

съответния термин на бременността и всички те са открити при юници. Целта на 

настоящото проучване беше да се открие специфичната причина за абортите и 

мъртвите раждания и да се набележат мерки за контрол. До края на юни и началото на 

юли 2012 г. общо 7 аборта (5 при първотелки и  2 при крави на второ теле) и 

приблизително 5% раждания на телета с намалена жизненост, които са умрели по време 

на първите 10 след родилни дни бяха настъпили във фермата. От пробите, събрани с 

диагностична цел, МБ-ВД антигени бяха открити чрез ELISA. Две от мъртвородените 

телета, заедно със серум от майките и проби от плацентите, бяха насочени за 

изследване към ветеринарномедицинския факултет към Тракийски университет. 

Патологоанатомичното изследване и на двете телета показа сходна картина - 

хеморагична диатеза. Пробите от телета бяха подложени на бактериологично 

изследване, докато серумните проби от телета и техните майки бяха изследвани за 

наличие на вирусен антиген и антитела срещу вируса на мукозна болест – вирусна 

диария по говедата  (МБ-ВД) и инфекциозен ринотрахеит (говежди херпесвирус-1, 

ГХВ-1). Първоначалният скрининг демонстрира пост инфекциозни антитела срещу МБ-

ВД  и ГХВ-1. Вирусен антиген беше идентифициран от тъканни проби от теле А. 

Серологичният анализ на двойни серумни проби показа сероконверсия в майка А и 

повишена OD стойност при пробата от майка Б. Серологичният скрининг на стадото 

показа високо разпространение на МБ-ВД. Това е особено типично за страни и части на 

света, където липсват целенасочени и регулярни  мерки на контрол на заболяването. 

Коварната природа на вируса причинява субклинича инфекция, което се превръща в 

стационарна.  Настоящото проучване ясно показа, че липсата на ефективен и регулярен 

контрол на заболяването води до случайни клинични огнища на инфекцията сред 

неимунни животински групи. Това неизбежно би довело до значителни и трайни 

икономически загуби, свързани с репродуктивни нарушения, аборти, вродени 

аномалии, имуносупресия и обостряне на вторични инфекции, както и по-висока 

податливост към чревни и респираторни патогени. 

Ключови думи: МБ-ВД, първотелки, мъртви раждания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Кесякова Сл., М. Боновска, Х. Даскалов, П. Събев, Н. Лалковски и Г. Желев, 2013. 

Санитарен риск от присъствието на гризачи в предприятията на хранителната 

промишленост. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 238 - 243. 

 

Резюме на Български език:   

Проведени са микробиологични и паразитологични анализи на проби, получени  от 

хранителни предприятия от обл. София, Пловдив, Монтана и Видин. Анализирана е 

микробната контаминация на тампонни проби от фекалии, от повърхности в зони с 

наличие на гризачи, от дупки на гризачи, както на проби от вътрешни органи на мишки 

и тяхното потомство. Установено е, че относително най-висок санитарен риск 

представляват гризачите, обитаващи откритите площи в съседство с хранителни 

предприятия, поради по-голямото разнообразие на инфекциозни агенти, пренасяни от 

гризачи. Санитарен риск е породен и от отделените фекалии, които допълнително 

замърсяват с инфекциозни и паразитни агентиоколната среда и продуктите в 

хранителнте предприятия. 

Ключови думи: хранителни предприятия, гризачи, санитарни рискове 

 

 



16. Zhelev G., M. Lyutskanov, Vl. Petrov, G. Michaylov, Pl. Marutsov, K. Koev & Ts. 

Tsvetanov, 2013.  Efficacy of a cellulose-based rodenticide for control of warfarin-resistant 

black rats (Rattus rattus). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 134 – 140. 

 

Резюме на Български език:  Резистентността на синантропните гризачи към 

антикоагулантните родентициди е задълбочаващ се проблем, придобиващ все по-

широки мащаби. Поради това все по-голям интерес се проявява към възможностите за 

внедряване в дератизационната практика на  различни неантикоагулантни родентициди 

които включват и целулозно-базираните примамки. Цел на настоящото проучване беше 

да се определи ефективността на  целулозно-базирания родентицид Ерадират (Republic 

Mills, USA) в контрола на варфарин-резистентни черни плъхове (Rattus rattus). 

Привлекателността и ефективността на целулозно-базирания родентицид Ерадират 

беше проучена посредством полеви тестове, както и поредица от летални хранителни 

тестове с избор (choice test) и без избор (no-choice test) с диви, варфарин-резистентни 

черни плъхове (Rattus rattus).  Установена беше изключително ниска атрактивност на 



примамките Ерадират при изследваните черни плъхове, водеща до нулева ефективност 

при хранителните тестове с избор и полевите дератизации. При 14-дневен хранителен 

тест без избор с Ерадират, овкусен с допълнителни атрактанти, доведе до висока 

ефективност (90%) при варфарин-резистентните черни плъхове. Получените резултати 

показаха наличието на висок дератизационен потенциал на целулозно-базирания 

родентицид Ерадират, но същевременно маркираха като много сериозен недостатък 

ниската му атрактивност за черни плъхове, което го прави неподходящ за употреба в 

условията на практиката. 

Ключови думи: антикоагулантна резистентност, целулоза,Rattus rattus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Zhelev G., M. Lyutskanov, Vl. Petrov, G. Michaylov, Pl. Marutsov, K. Koev & Ts. 

Tsvetanov, 2013. Investigations on the warfarin resistance of synanthropic rodents. Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 141 – 146. 

 

Резюме на български език:  

Антикоагулантните родентициди са най-широко използваните химични средства за 

борба с вредните гризачи, ето защо появата на резистентност срещу тях представлява 

сериозен проблем в дератизационната практика. Цел на настоящото проучване беше да 

се открие наличието на резистентност към варфарин сред синантропните гризачи, 

населяващи животновъдни обекти. За резистентност към варфарин бяха изследвани 

синантропни гризачи от видовете черен плъх (Rattus ratus) и домашна мишка (Mus 

musculus sensu lato) вид, уловени в животновъдни обекти в Старозагорски регион. Беше 

приложен летален хранителен тест  с 0,025% варфарин за 28 дни при черните плъхове и 

21 дни при домашните мишки. От всички тествани 117 синантропни гризачи - 41 

домашни мишки и 76 черни плъхове, 111 бяха определени като резистентни  (94,87%) и 

само 6 (5,13%) - като чувствителени към варфарин. Резултатите показват  значително 

разпространение на устойчивостта към варфарин сред популациите на домашните 

мишки и черни плъхове в животновъдните обекти на проучвания регион. 

Ключови думи: Mus musculus, Rattus rattus, устойчивост, чувствителност, варфарин 



18. Petrov V., I. Kalkanov, G. Zhelev, P. Marutsov, K. Koev, G. Mihaylov and N. Groseva. 

2014. Clostridium perfringens tуре А infection in Еurореаn  bison (Bison bonasus) — case 

героrt. European Bison Conservation Newsletter, 7, 19-28. 

 

Резюме на Български език:   Статията описва клиничен случай на Clostridium perfringens 

тип А инфекция при европейския бизон (Bison bonasus). Проведени са клинични, 

патологоанатомични, хистологични и бактериологични изследвания. От чревното 

съдържание е изолиран щам Clostridium perfringens. Подробно описани са 

патологоанатомичните и микроскопски лезии. Заболяването се характеризира с 

намален апетит, болки в корема, ускорено дишане, депресия, дехидратация и мелена. 

Основната патологоанатомична  находка се състои в  в катарално-хеморагично 

възпаление на абомасуса, балониране на червата, кръвоизливи в червата, перитонеума, 

плеврата, диафрагмата, далака и бъбрека. Черният дроб и бъбреците бяха дистрофични. 

Хистологично бяха открити тежка грануларна и мастна дистрофия на чернодробните и 

бъбречните клетки, както и дистрофични и некротични промени главно в лигавицата на 

тънките черва, абомазуса и предната част на стомаха. 

Ключови думи: Bison bonasus, Clostridium perfringens, ентеротоксемия 

 



19.   Kesyakova S, G. Zhelev, A. Dimitrova, M. Bonovska, P. Sabev, T. Lalkovska & P. 

Zhelyazkov. 2015. Microbiological and parasitological investigations in rodents posing 

sanitary risk in animal facilities. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18 (2),  167 - 172. 

 

Резюме на Български език:    

Изследвани са общо 88 гризача, от които 22 сиви плъха (Rattus norvegicus), 36 черни 

плъха (Rattus rattus) и 10 домашни мишки (Mus musculus), уловени от животновъдни 

ферми с различно производствено направление и два зоопарка. Изследвани са също 10 

бели лабораторни плъха и 10 лабораторни мишки от специализиран вивариум. 

Извършени са  микробиологични изследвания на проби от космена покривка, чревен 

тракт и черен дроб. Фекални проби от трите вида синантропни гризачи са изследвани за 

наличие на яйца на хелминти, а диафрагмите на трупчетата за наличие на ларви на 

трихинели. Резултатите от микробиологичните изследвания при синантропните гризачи 

показаха носителство на ентеротоксигенни щамове Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis и някои микроорганизми от обусловен тип, като 

Klebsiella pneumoniaе, Citrocacter freundi, Enterococcus faecalis, Proteus spp. Moraxella 



atlantae,  представляващи потенциален риск за здравето на селскостопанските животни. 

Намерените са яйца на паразити, като Aspiculuris tetraptera, Hymenolepis spp., Eimeria 

spp., Oxyiuridae spp., характерни за  синантропните гризачи. 

Ключови думи: санитарен риск, гризачи, животновъдни обекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Кесякова Сл., А. Димитрова, П. Събев, Т. Савова-Лалковска, Г. Желев, С. 

Йорданов, Т. Маринков. 2015. Гризачите в животновъдните ферми – проблеми, риск и 

ефективност на контрола. Животновъдни науки, LII (2), 39-45. 

 

Резюме на Български език: 

Цел на настоящото проучване беше да определят популационните особености, нивото 

на епизоотичен риск и контрола на гризачите в различни индустриални ферми. Бяха 

проучени 31 индустриални стопанства. Проби от 38 сиви плъха (Rattus norvegicus), 50 

черни плъха (Rattus rattus) и 12 мишки (Mus musculus) от 15 ферми, бяха изследвани 

микробиологично. Паразитологични изследвания бяха проведени на 48 фекални проби 

от синантропни гризачи. Проучванията върху проблемите, рисковете и контрола на 

гризачите в съвременните животновъдни ферми в страната показа, че активните дупки 

на гризачи в нови сгради са средно 3-5 на 1000 м2 и при 20-30 и повече на  1000 м2 в по-

старите (с над 10 години експлоатация) комплекси. Гризачите постоянно обитават 

жизнените зони, основно в покривите на сградите, като наличието на изолационни 

материали в тях допринася за този процес. Това е основната причина за нарастващия 

процент от стопанствата, където доминиращият вид е топлолюбивия вид черен плъх. 

Проучванията показват, че 3-5 години след построяването на комплексите е достатъчно 

време за създаване на уседнала (заселена трайно и оптимално структурирана) 

популация от гризачи.В изследваните ферми гризачите представляват скрит 

епизоотичен риск чрез участието им в процеса на формиране на микробната флора. 

Разнообразието от микробни видове при гризачите, произхождащи от ферми със 



съвместно отглеждане на различни видове  животни е по-разнообразно, в сравнение с 

гризачите от ферми с животни от един вид. 

Ключови думи: гризачи, микробиологични и паразитологични изследвания, риск, 

ефективност на контрола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Mihaylov, G., I. Tsachev, V. Petrov, P. Marutsov, G. Zhelev, K. Koev & R. Mihaylov, 

2016. A clinical case of Trichophyton menthagrophytes and Microsporum canis co-infection 

in a Siberian tiger (Panthera tigris altaicа). Bulg. J. Vet. Med., 19, No 4, 340–345. DOI: 

10.15547/bjvm.940. 

 

Резюме на Български език:  

Описан е клиничен случай на ко-инфекция с Trichophyton menthagrophytes и 

Microsporum canis в сибирски тигър (Panthera tigris altaicа). Извършени са клинични и 

лабораторни микологични изследвания. Двата дерматофитни вида бяха изолирани от 

проби от косми, крусти и тампонни проби от различни части на клетката. Назначена 

беше системна орална терапия с итраконазол (Sporanox, Janssen) в доза 10 mg/kg с 

храната и външно третиране на повърхността на тялото с 0,2% разтвор на енилконазол 

(Imaverol, Janssen). След проведеното лечение кожните лезии на тигъра заздравяха, но 

се появиха отново един месец по късно. Ние препоръчахме обстойна  дезинфекция на 

инвентара и клетката, обитавана от тигра. Терапевтичният протокол беше повторен. 



Клиничните признаци изчезнаха. Беше получена информация за рецидива на 

заболяването. 

Ключови думи: дерматофитоза, Microsporum canis, Panthera tigris altaicа, лечение, 

Trichophyton menthagrophytes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Желев Г., И. Лазаров, Вл. Петров, К. Коев и М. Люцканов, 2017. Антибактериална 

активност на прахообразен продукт за хигиена на под и постеля в интензивното 

птицевъдство. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20, Suppl. 1, 204 - 211. 

 

Резюме на Български език: 

Статията представя резултатите от лабораторни и полеви изследвания върху 

антимикробната активност на прахообразен продукт (Stalosan F, Vitfoss, Дания), 

широко използван в животновъдните ферми в Република България за подобряване на 

хигиената на пода и постелята. Посредством лабораторни суспензионни тестове беше 

определено, че минималната бактерицидна концентрация на Stalosan F за Escherichia 

coli (ATCC 25922) и за Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) е 5% (50 000 mg/L), а за 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) е 4% (40 000 mg/L). При проведените тестовете с 

тест носител (бетонна повърхност) 100% редукция беше постигната  при S. aureus 

ATCC 25923 (6.78 log10), постигната на 30та минута, при S. Typhimurium ATCC 14028 

(5.95 log10) на 6-ия час, а на E. coli ATCC 25922 (5.22 log10)  на 24-ти h. От 



проведените полеви проучвания в промишлени птицеферми беше установена ясна 

разлика в ефективността на Stalosan F между вертикалните и хоризонталните 

повърхности. Антимикробната ефективност на Stalosan F върху пода беше много 

висока - 99,96% редукция на микробната контаминация (3.37 log10) след 24-часова 

експозиция, докато обработката на стените беше с незадоволителна ефективност - 

21,71% (0,11 log10). Установената висока антибактериална активност е причина за по-

широко въвеждане на Stalosan F в дезинфекционната практика за постигане на добра 

хигиена на пода и постелята в животновъдните ферми. 

Ключови думи: дезинфекция, хигиена, Stalosan F, птицевъдство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Iliev, P.T., G. Zh. Georgiev, Z. T. Kirkova, B. G. Chakarova, 2017. A Survey of 

helminth infections in the black rat from Stara Zagora district, Bulgaria. Mac Vet Rev, 40 (2), 

177-182.  

 

Резюме на Български език: Проведено беше теренно проучване за да се разкрие 

превалентността на различни хелминтни паразити при черни плъх, Rattus rattus, в някои 

региони на област Стара Загора, България. От 67 изследвани плъхове, 53 (79.1%) бяха  

установени за положителни. Бяха открити хелминти от 3 класа, като Cestoda: ларви на 

Hymenolepis diminuta (47.8%), Hymenolepis nana (43.3%), Taenia taeniaeformis (7,5%), 

Taenia polyacantha (1,5%); Secernentea: Syphacia informlata (4,5%), Aspiculuris tetraptera 

(3,0%) и Adenophorea: Capillaria hepatica (9,0%), Trichuris muris (3,0%). От всички 

изследвани плъхове 27 (40,3%) бяха инвазирани с един вид хелминт и 26 (38,8%) с 

повече от един. Hymenolepis diminuta беше преобладаващият вид в случаите на 

моноинвазия (23,9%). Най-често установените ко-инфекции бяха от H. nana и H. 

diminuta (16.4%). 

Ключови думи: хелминтни паразити, черен плъх 

 

 



24.  Zhelev G., K. Koev and Vl. Petrov, 2018. Rodenticidal effectiveness of indomethacin 

baits in warfarin-resistant roof rats (Rattus rattus) and house mice (Mus musculus).  Trakia 

Journal of Sciences, 1, 22-26. 

 

Резюме на Български език:  

Дератизацията е една от основните противоепидемични мерки, насочена към защита на 

здравето на хората и животните. В наши дни антикоагулантите все още са най-често 

използваните родентициди. През последните години проблемът с развитието на 

резистентни към тези агенти синантропни гризачи става все по-сериозен. Това е 

причината за нарастващия интерес към откриването на алтернативни методи за контрол 

на резистентните популации. Известно е, че някои нестероидни противовъзпалителни 

средства (НСПВС) действат като синергисти и значително повишават токсичността на 

антикоагулантните родентициди, но убедителна информация за тяхната ефективност 

при антикоагулант резистентните гризачи все още липсва. Цел на настоящото 

изследване е да допринесе за изясняването на този проблем, чрез изследване 

ефективността на 0,025% индометацинови примамки, прилагани самостоятелно и 

комбинирани с варфарин, при  варфарин-резистентни диви синантропни гризачи. При 

проведените лабораторни хранителни тестове бяха включени 36 черни плъха (Rattus 

rattus) и 60 домашни мишки (Mus musculus). Беше установена много висока токсичност 

на индометациновите примамки при резистентните гризачи, водеща до 100% 



смъртност, настъпваща между 24 и 48 часа след приема. Обсъдени се механизмът на 

действие на НСПВС, клиничните признаци и патологичните находки при 

интоксикираните гризачи. Въз основа на проведените лабораторни тестове и научния 

анализ на данните, заключаваме, че 0,025%те индометацинови примамки на имат 

висока ефективност при антикоагулант-резистентните синантропни гризачи и могат да 

бъдат използвани като алтернативен метод за контрол на резистентни популации. 

Ключови думи: индометацин, родентицид, антикоагулантна резистентност, 

дератизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Желев Г., А. Ангелов, Ил. Лазаров, 2018. Дезинфекция в съвременното 

птицевъдство: критични моменти при избор на дезинфектант. Птицевъдство, 3, 4-6. 

 

Резюме: Статията обсъжда и предоставя информация за характеристиките на 

различните групи дезинфекционни средства, за техните предимства, недостатъци и 

особености при употреба в условията на практиката. 

Summary: The article discusses and provides information on the characteristics of the 

various disinfectant groups, their advantages, disadvantages and their specific features in 

practical use. 

 

 

 



26.  Zhelev G., K. Koev, V. Stoyanov, Vl. Petrov, 2018. Electronic rat-control devices – 

solution or scam? Results of field trials and a summary of the literary data. Arhiv veterinarske 

medicine, 11 (1), 27 – 36. 

 



Резюме на Български език:  

Електронните репелентни устройства за контрол на гризачите са хуманни средства за 

контрол на вредните гризачи без токсични субстанции. Те са сравнително евтини и 

много лесни за употреба и през последните години добиват все по-широка 

популярност. Въпреки, че са въведени отдавна в дератизационната практика, научната 

информация за тяхната реална ефективност е оскъдна и същевременно силно 

противоречива. Целта на настоящото изследване беше да се оцени репелентната 

ефективност на електронно устройство, използващо комбинираното действие на 

ултразвукови вълни, светлинни сигнали и промяна в електромагнитното поле в 

условията на практиката. Представени са резултати от две теренни изпитвания, които 

бяха проведени в говедовъдна ферма и склад за фуражи, заселени със сиви плъхове 

(Rattus norvegicus) и черни плъхове (Rattus rattus). Репелентната ефективност беше 

определена чрез сравнение на признаци оценяващи наличието и активността на 

гризачите по време на пред тестовия период преди включването на устройството и след 

неговото активиране по време на тестовия период. И при двете полеви проучвания 

беше е установена липса на отблъскващ ефект.  Получените резултати са подкрепени от 

анализ на научните литературни данни, които потвърждават незадоволителната 

ефективност на  електронните устройства в практически условия. Акцентирано е върху 

пропуските и необходимостта от корекции в законодателството, регламентиращо 

контрола и допускането на  електронните устройства на пазара.  

Ключови думи: дератизация, ултразвук, електромагнитни, електронни устройства, 

контрол на гризачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27. Koev K., G. Zhelev, P. Marutsov, K. Gospodinova & V. Petrov, 2018. Isolation and 

primary identification of shiga toxin producing escherichia coli O157 in dairy cattle. 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,  21, No 4, 445–450 ISSN 1311-1477; DOI: 

10.15547/bjvm.1077 

 

Резюме на Български език:  

През последните години значението на заболяванията, етиологично свързани с  Shiga-

токсин продуциращите Escherichia coli (STEC) непрекъснато нараства в глобален 

мащаб, а  серотип O157 е определен като един от най-важните патогени от животински 

произход. Едрите преживни животни играят ключова роля в епидемиологията на E.coli 

– инфекциите при хората. Говеждите изпражнения са основен източник на замърсяване 

на околната среда и храните с този агент. Цел на настоящото проучване беше да се 

тества специфичен микробиологичен алгоритъм за първично идентифициране на STEC 

изолати от фекалии от говеда с помощта на Sorbitol  McConkey агар, обогатен с 

цефиксим и телурит. Опитите бяха насочени не само към повишаване на 



чувствителността и специфичността на идентифицирането на серотипа, но и на 

оптимизиране на труда и разходите за анализ. От май 2013 г. до октомври 2014 г. общ 

1104 фекални тампонни проби от телета на възраст от 3 до 6 месеца бяха получени от 

19 стопанства в различни административни и географски региони на България. Открити 

бяха 36 сорбитол-негативни E.coli изолата (3.26%), които беше установено, че 

принадлежат към  серотип O157 след слайд аглутинационен тест. 

Ключови думи: говеда, Escherichia coli O157, фекалии, изолация 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. V. Petrov, G. Zhelev, P. Marutsov, K. Koev, S. Georgieva, I. Toneva & V. Urumova, 

2019. Microbiological and antibacterial resistance profile in canine otitis externa – a 

comparative analysis. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 22, No 4, 447-456 ISSN 

1311-1477; DOI: 10.15547/bjvm.2151 

 

Резюме на Български език: 

Целта на настоящото проучване беше да се сравни превалентността на микробните 

агенти, участващи във външния отит при кучетата и тяхната чувствителност към 

антибактериални средства в два периода: 2007–2011 и 2013–2017. За 2013–2017 г. 

коагулаза позитивните стафилококи бяха доминиращите бактериални видове (186 

изолати), следвани от Pseudomonas aeruginosa (82 изолата). Нивото на изолирани 

дрожди (главно Malassezia pachydermatis) беше значително висока (152 изолата). В 

сравнение с по-ранния период (2007–2011 г.) беше забелязата тенденция към по-честа 

поява на коинфекции - 61,7%, като повече от 80% от съвместните инфекции включваха 

дрожди. Тестовете за антибактериална резистентност показаха ясна тенденция към 

повишена резистентност на коагулазно-позитивните стафилококи и β-хемолитичните 

стрептококи към амоксицилин/клавуланова киселина (съответно 42% и 50%) и 



гентамицин (29%, 40%). Установена беше повишена резистентност на P. aeruginosa към 

гентамицин (16%) и амикацин (18%). Превалентността на резистентните към 

енрофлоксацин псевдомонаси беше по-ниско (27%).  

Ключови думи: антимикробна чувствителност, куче, микробен профил, външен отит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Lazarov, Il., G. Zhelev, M. Lytzkanov, K. Koev, Vl. Petrov, 2018.  Dynamics of 

microbial contamination in a poultry hatchery. Arhiv veterinarske medicine, 11 (1), 37 – 44. 

 

Резюме на Български език:  

Съществува възможност люпилните да се контаминират с патогенни бактерии, които да 

се разпространят в обекта чрез въздуха. Ето защо внедряването на ефективна програма 

за почистване и дезинфекция и поддържането на добра хигиена е от изключителна 

важност за нормалното протичане на производството и редуциране на епидемичния 

риск. Настоящото проучване представя данни за степента и динамиката на 



бактериалната контаминация в люпилня за пилета. Установено е, че в инкубаторния 

сектор бактериалната контаминация по повърхностите се  задържа на ниски нива от 

0,25 до 4,43.101 CFU/cm2, а тази на въздуха е силно повлияна от люпилния процес. В 

люпилния сектор бактериалната контаминация по повърхностите и във въздуха е 

висока, като най-високи стойности са установени по яйчните черупки 

(1,77.106CFU/cm2), пода (3,2.104CFU/cm2) и във въздуха (1,77.105CFU/cm3) в 

люпилните шкафове по време на люпенето. Получените резултати показват, че най-

същественият източник на микробна контаминация в люпилнята е люпилния сектор, 

особено по време на люпенето, когато се отделят силно контаминирани с бактерии 

материали (пух, черупки, изсъхнали секрети). При недобра организация на работния 

процес бактериите биха могли да се разпространят по въздушен и контактен път и в 

останалите сектори на люпилнята. Проучването потвърждава важността на 

диференцирания подход при разработването на превантивните мерки в зависимост от 

степента на риска в различните зони, което е в основата на ефективното управление на 

микробиологичните опасности в люпилните.  

Ключови думи: птицевъдство, люпилня, микробна контаминация, хигиена, риск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Желев Г., А. Ангелов, Ил. Лазаров, 2018. Дезинфекция в съвременното 

птицевъдство: критични моменти и грешки при провеждане на дезинфекции в 

практиката. Птицевъдство, 5, 12-15. 

 

Резюме: Статията обсъжда и предоставя информация за критични моменти и грешки 

при провеждане на дезинфекции в практиката, за влиянието на факторите на околната 

среда (температура, рН, вид на повърхностите, наличие на неутрализиращи съставки и 

др.) върху дезинфекционната ефективност. 

Summary: The article discusses and provides information on the critical moments and 

mistakes of disinfection measures in practice, the impact of environmental factors 

(temperature, pH, surface types, presence of neutralizing ingredients, etc.) on disinfection 

effectiveness. 

 

 

 



31.  Koev K., G. Zhelev, Pl. Marutsov, K. Gospodinova, Vl. Petrov,  T. Stoyanchev, 2018. 

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  Short Communication 

 

Резюме на Български език: Наличието на Шига-токсин продуциращи Escherichia coli 

(STEC), беше определено в сборно мляко от кравеферми в България. От 20 местни 

стопанства само 4 бяха избрани като източник за получаване на проби от мляко въз 

основа на годишното излъчване на STEC в изпражненията. Всички проби бяха 

анализирани чрез PCR след избирателно обогатяване. Положителни проби бяха 

открити при последващите молекулярни тестове като: две проби (9,08%) бяха 

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

за кодиращите гени на Н7.  

Ключови думи: Escherichia coli O157: Н7, кравеферми, сборно мляко, набогатяване, 

PCR 

 

 

 

 

 

 



32. Zhelev G., K. Koev, Vl. Dimitrov, Vl. Petrov, 2019. Anticoagulant resistance in 

synanthropic rodents in the Stara Zagora region, Bulgaria. Mac Vet Rev; 42 (1): 61-70.  DOI: 

10.2478/macvetrev-2019-0010 

https://macvetrev.mk/LoadAbstract?DOI=10.2478_macvetrev_2019_0010 

 

Резюме на Български език:  

Антикоагулантните родентициди са най-често използваните токсични вещества за 

контрол на гризачите в днешно време. Ето защо изграждането на резистентност към тях 

е проблем с огромно значение за борбата с вредителите. Целта на това проучване беше 

да се изследва чувствителността на синантропните гризачи в Старозагорски регион, 

България към някои от най-значимитеантикоагуланти от първо (варфарин и 

куматетралил) и второ (бромадиолон и бродифакум) поколение антикоагуланти. 

Тестовете за устойчивост бяха проведени по стандартен протокол, при използване на 

летални хронителни  и кръвосъсирващи тестове, в съответствие със стандарт на 

Европейската и Средиземноморска организация за растителна защита  (Париж, 

Франция). Проучванията бяха проведени върху 278 диви синантропни гризачи - 67 

домашни мишки (Mus mlsculus), 153 черни плъха (Rattus rattus) и 58 сиви плъха (Rattus 

norvegicus). Гризачите принадлежа ха към 11 популации, обитаващи 9 животновъдни 

ферми в района на Стара Загора, Южна България. Високостепенна резистентност към 

варфарин беше установена в 100% от изследваните домашни мишки и 92.1% от черните 

плъхове. Резистентността към куматетралил беше регистрирана в 62,5% от тестваните 



черни плъхове. Нискостепенна резистентност към бромадиолон беше установена в 

38,5% от изследваните черни плъхове и 23,10% от домашните мишки. Не беше 

установена резистентност при сивите плъхове. Чувствителността и на трите вида 

гризачи към стратегическия антикоагулант бродифакум беше висока без прояви на 

устойчивост. Резултатите доказаха наличието на резистентност сред синантропните 

гризачи и доведоха до заключението, че устойчивостта на домашните мишки и черни 

плъхове към варфарин и куматетралил е основен проблем при борбата с вредителите. 

Ключови думи: устойчивост, антикоагулантни родентициди, синантропни гризачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Желев Г. , А. Ангелов, Ил. Лазаров, Д. Петрова, 2019. Дезинфекция в съвременното 

птицевъдство: III. Методи за контрол на дезинфекционната ефективност. 

Птицевъдство, 2, 16 - 21. 

 

Резюме: Статията обсъжда и предоставя информация за методите за контрол на 

дезинфекционната ефективност, за техните предимства, недостатъци и особености при 

употреба в условията на практиката. 

Summary: This article discusses and provides information on disinfection control methods, 

their advantages, disadvantages, and specific features in practical use. 

 



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

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

Bulgaria. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2019 ONLINE FIRST ISSN 1311-1477; 

DOI: 10.15547/bjvm.2263 

 

Резюме на Български език:  

Целта на това проучване беше да се открие наличието на шига-токсин произвеждаще 

Escherichia coli (STEC) във фекалиите на здрави млеодайни крави и да се определи 

чувствителността на изолатите към някои антимикробни агенти. Бяха изследвани общо 

1104 анални тампонни проби, произхождащи от 28 кравеферми. След първичната 

идентификация беше установено, че 30 щама принадлежат към серогрупа О157. С 

помощта на конвенционален мултиплексен PCR изолатите бяха изследвани за наличие 

на stx1, stx2 и eaeА гени на резистентност. Двадесет и девет щама притежаваха 

ампликони с размер, съответстващ на гени stx2 и eaeA, един имаше ампликони също и 

за stx1 гена, а при един липсваха ампликони и на трите гена. Двадесет и осем щама 

демонстрираха ампликони, еквивалентни на ген H7. Резултатите от фенотипния анализ 



на резистентността показаха запазена чувствителност към цефтриаксон, цефтазидим, 

цефотаксим, цефалотин, стрептомицин, гентамицин, тетрациклин, енрофлоксацин и 

комбинациите сулфаметоксазол/триметоприм и амоксицилин/клавуланова киселина. 

Чувствителността към ампицилин беше относително запазена, макар и в по-ниска 

степен.  

Ключови думи: антибиотична резистентност; Escherichia coli O157: H7, PCR, шига 

токсин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Zhelev G., 2019. Bacterial resistance to antiseptics and disinfectants – minireview. 

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ONLINE FIRST, ISSN 1311-1477; DOI: 

10.15547/bjvm.2019-0085 

 

Резюме на Български език: Наличието на бактериална резистентност към 

дезинфектанти и антисептици е сериозен здравен проблем, който води до ниска 

ефективност на епидемичния контрол и поява на микроорганизми с кръстосана 

резистентност към антибиотици и биоциди. Представено е обобщение на основните 

механизми за развитие на резистентност към биоциди. Поставен е акцент върху 

рисковете за здравето и въздействието върху медицинската практика. Описани са 

основните методи за откриване на устойчивостта и мерките за превенция и контрол. 

Ключови думи: антисептици, бактериална устойчивост, биоциди 

 

 

 

 

 



36.  Zhelev G., Il. Lazarov, 2019. Efficacy of ultra-low volume disinfection with hydrogen 

peroxide vapour in a poultry hatchery, Trakia Journal of Sciences, 4, 340-345. ISSN 1313-

7050 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.04.008 

 

Резюме на Българси език:  

Добрата хигиена в люпилните е един от най-важните фактори за нормален люпилен 

процес, ниска ембрионална смъртност и здрави пилета. Най-добрият дезинфектант за 

тези обекти трябва да съчетава висока антимикробна ефективност, липса на увреждане 

върху яйцата и ембрионите и безвредност за персонала и околната среда. Един от 

малкото дезинфектанти, който отговаря на всички тези условия, е водородният 

пероксид. Това проучване представя данни за ефективността на дезинфекцията с пари 

на водороден прекис в люпилня за пилета. Използван беше дезинфектанта Nocolyse 

One Shot (Oxy Pharm, Франция), съдържащ 12% водороден пероксид и сребърни йони, 

който беше приложен чрез Nocospray (устройство за UVL обемна дезинфекция, Oxy 

Pharm, Франция) в доза от 5 ml за 1 m3. Получените резултати показаха висока 

ефективност на дезинфекционните обработки. Постигнатата микробна редукция в 

инкубаторите беше в границите от 95,51% (1,35 log10) за пода до 99,89% (2,95log10) за 

въздуха. Редукцията на микробната контаминация по време на люпене беше 99,75% 

(2,6 log10). Високата ефективност на обработките, ниската токсичност и екологичната 



безопасност на водородния пероксид, както и лесният начин на приложение са 

причините за разширяване на прилагането на метода в люпилните хигиенни практики. 

 Ключови думи: домашни птици, люпилни, яйца за люпене, пари на водороден 

пероксид, ULV дезинфекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Желев Г., И. Лазаров, Д. Младенов, К. Коев, К. Господинова и И. Иванова, 2019. 

Кислород-отделящите дезинфектанти: високо ефективни средства с универсално 

приложение в птицевъдството. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 22, Suppl. 1, 

166-172. ISSN 1311-1477 (print) 

 

Резюме на Български език: 

Добрата хигиена и регулярните дезинфекции са едни от съществените фактори за 

минимизиране на риска от инфекциозни болести в птицевъдните обекти и са ключови 

мероприятия за борба с епидемичните взривове. „Идеалния“ дезинфектант в 

птицевъдството би трябвало да комбинира висока антимикробна активност и широк 

спектър на действие, липса на увреждане на яйцата, птиците и оборудването, както и 

вреда към персонала и околната среда.Едни от малкото дезинфектавни, които покриват 

всички тези критерии са пероксид-базираните, кислород-отделящи агенти, 

представител на които е Ecocid S (KRKA, Словения). Статията представя резултати 

върху ефективността на полева дезинфекция с Ecocid S в два птицевъдни обекта: 

център за угояване на бройлери и люпилня. Установена е много висока 



дезинфекционна ефективност и в двата обекта, с редукция на микробната 

контаминация при всички контролни повърхности от над 97%, в интервала от 97.1 – 

99.98% (1.55-3.7 log10). Високата дезинфекционна ефективност и гореописаните 

предимства на кислород-отделящите дезинфектанти правят Ecocid S подходящ 

дезинфектант с универсална употреба в птицевъдството. 

Ключови думи: дезинфекция, Ecocid S, кислород-отделящи дезинфектанти, домашни 

птици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Желев Г., К. Коев, К. Господинова, И. Иванова и В. Петров, 2019. Родентицидна 

ефективност на гипс-базирани примамки при варфарин-резистентни черни плъхове 

(Rattus rattus) и домашни мишки (Mus musculus) в лабораторни условия. Bulgarian 

Journal of Veterinary Medicine, 22, Suppl. 1, 173-179. ISSN 1311-1477 (print) 

 

Резюме на Български език: 

Синантропните гризачи причиняват големи икономически щети и представляват висок 

риск за здравето на животните и хората. През последните десетилетия настъпи 

сериозна промяна в арсенала от средства, използвани за борба с вредните гризачи. 

Почти всички представители на акутните родентициди постепенно бяха забранени за 

употреба, а антикоагулантните родентициди се оказаха единствените достъпни 

средства за контрол на гризачите. Въпреки това тяхната ефективност в практически 

условия става все по-несигурна поради развитието на резистентност сред 



синантропните гризачи. Това води до повишен научен интерес към разработването и 

внедряването на нови родентицидни агенти. Използването на гипсови смеси е често 

препоръчван метод (главно в ненаучната литература и средствата за масова 

информация) за борба с гризачите, включително при наличие на антикоагулантна 

резистентност. Информацията за ефективността на този метод в научната литература 

обаче е оскъдна и противоречива. Статията представя резултати от лабораторни тестове 

за ефективността на примамки от гипс и бързо втвърдяващ цимент при варфарин 

резистентни черни плъхове (Rattus rattus) и домашни мишки (Mus musculus). Беше 

установена висока атрактивност и отличен прием на тестовите примамки, но без 

последващи прояви на интоксикация или смъртност при опитни животни. Въз основа 

на извършените тестове може да се заключи, че сместа от 70% гипс и 30% хранителен 

субстрат, както и аналогичната смес с бързо втвърдяващ се цимент не притежават 

родентицидна активност при черните плъхове и домашните мишки.  

Ключови думи: черни плъхове, цимент, дератизация, домашни мишки, гипс, 

родентициди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.  Gospodinova Kr., G. Zhelev, V. Petrov, 2019. Comparison of a rapid enzyme-linked 

immunosorbant assay test with an indirect immunofluorescent antibody test in diagnosing 

Ehrlichia and Anaplasma infections in dogs. Trakia Journal of Sciences, 4, 346-352.  ISSN 

1313-7050 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.04.009 

 

Резюме на Български език: ЦЕЛ: Целта на това проучване е да се сравни 

диагностичната стойност на ензимно свързан имуносорбентен тест (ELISA) с 

индиректен имунофлуоресцентен антителен тест (IFA) при откриване на 

имуноглобулин-G (IgG) антитела към Ehrlichia canis и Anaplasma phagocytophilum. 

МЕТОДИ: Анализирани са седемдесет и четири серумни проби, получени от кучета, за 

които се смята, че са естествено заразени с E. canis или A. phagocytophilum. 

РЕЗУЛТАТИ: С ELISA бяха открити 48 (64,9%) проби положителни за IgG за E. canis, 

10 (13,5%) към A. phagocytophilum, 12 (16,2%), както към E. canis, така и към A. 

phagocytophilum, а в 4 ( 5.4%) проби не беше установено наличие на антитела. Броят на 

серопозитивните кучета за IgG при IFA беше 44 (59,5%) към E. canis, 10 (13,5%) към A. 

phagocytophilum, 16 (21,6%), както към E. canis, така и към A. phagocytophilum, а 4 



(5,4%) бяха определени като отрицателни. В повечето проби титърът на антителата не 

надвишаваше 1:80, но в 5 достига ниво от 1: 320, а в други 4 дори над 1: 640. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Това проучване показва, че IFA анализът е по-чувствителен от бързия 

ELISA комерсиален тест когато титрите на серумните антитела са ниски. 

Ключови думи: Ehrlichia canis, Anaplasma  phagocytophilum, ELISA бързи тестове, IFA, 

векторни инфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Iliev P. T. , G. Zhelev, A. Ivanov & P. Prelezov, 2019. Demodex cati and feline 

immunodeficiency virus co-infection in a cat. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 22, 

No. 2, 237-242.  DOI: 10.15547/bjvm.2026 

 

 

Резюме на Български език: Описан е случай на съвместна инфекция, причинена от 

Demodex cati и котешки имунодефицитен вирус при котка. Пет годишна кастрирана 

мъжка котка бе доведена в Клиниката за дребни животни във Ветеринарномедицинския 

факултет към Тракийски университет с признаци на летаргия, диария, повишена 

температура, анорексия, адипсия, кожни лезии с интензивен сърбеж и алопеция. 

Проведени бяха паразитологични, микологични и серологични изследвания. Открити 

бяха акари на D. cati и антитела срещу FIV. Назначена беше терапия с ендектоцид,  

антибиотик и антихистаминен препарат. След месец лечение беше установено  

подобрение в общото състояние. По-късно болестта рецидивира двукратно и животното 

беше хуманно евтаназирано по медицински причини и по желание на собственика. 

Ключови думи: котка, Demodex cati, демодекоза, вирус на котешка имунодефицит (FIV) 


