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СТАНОВИЩЕ  

Относно : Дисертация  на  тема  „Проучвания  върху  качеството  и  безопаснос rга  на  пчелни  
продукти ", представен  от  Динко  Христов  Динков , за  присъждане  на  научна  степен  
„Доктор  на  науките " по  научната  специалност  „Ветеринарно -санитарна  експертиза ", 
професионално  направление  6.4. Ветеринарна  медицина , област  на  висше  образование  6.0 
Аграрни  науки  и  ветеринарна  медицина . Рецензията  е  изготвена  въз  основа  на  заповед  
1046 от  11.05.2021 г . на  Ректора  на  Тракийски  университет  - Стара  Загора . 

от  проф . д-р  Анелия  Миланова  Кондева , дн  
Катедра  по  фармакология , физиология  на  животните  и  физиологична  кимия , 
Ветеринарномедицински  факултет  при  Тракийски  университет , Стара  Загора  

Представеният  дисертационен  труд  е  написан  на  366 страници  и  съдържа  21 
фигури  и  49 таблици . Цитирани  са  656 научни  публикации . При  написването  му  е  спазена  
структурата  за  дисертация : заглавна  страница , съдържание , увод , литературен  обзор  (74 
стр .), материал  и  методи  (48 стр .), резултати  (59 стр .) и  дискусия  (91 стр .). 
Дисертационният  труд  съдържа  изводи , справка  за  приносите  и  препоръки  за  практиката , 
както  и  информация  за  публикациите  на  автора  във  връзка  с  него  (19 бр .), научните  
проекти  и  цитиранията  на  научните  публикации  във  връзка  с  темата  на  дисертацията . 
Посочената  литература  в  библиографската  справка  е  в  съответствие  с  разглеждания  
проблем . Преобладаващата  част  (50 .2%) от  цитираните  статии  са  публикувани  след  2005 г . 
Добро  впечатление  прави  познаването  на  литературата  по  въпроса , публикувана  на  
български  език  (28 бр .). 

Уводът  въвежда  в  проблема  като  представя  съвременните  знания  и  проблеми , 
свързани  с  производството  на  пчелни  продукти  и  наличните  пропуски  в  
законодателството , отнасящо  се  до  тяхното  производство  и  качество . Литературният  
преглед  разглежда  състоянието  на  съвременното  пчеларство  в  света  и  в  България . Обръща  
се  внимание  и  на  поведението  на  потребителя  при  избора  на  пчелни  продукти . Подробно  
са  разгледани  методите  за  видово  определяне  на  пчелния  мед . Представени  са  свойствата  
на  пчелните  продукти  и  са  обяснени  меканизмите , по  които  те  оказват  позитивен  ефект  в  
макроорганизма  чрез  съдържащи  се  в  тяк  антиоксиданти  и  антимикробни  вещества . 
Представени  са  подробно  изискванията  на  законодателството  към  пчелния  прашец . 
Специално  внимание  се  обръща  на  антимикробните  свойства  на  пчелните  продукти  и  
факторите , определящи  активносrга  им  върху  микроорганизмите . Подробно  са  разгледани  
данните  с  ефекта  на  пчелния  мед , прополиса  и  пчелното  млечице  спрямо  редица  Грам+  и  
Грам  микроорганизми , вкл . гъбички  и  вируси , приложението  му  в  лечения  на  заболявания  
при  човек , както  и  ограниченията  за  приложението  му  при  определени  патологични  
процеси . Литературният  обзор  демонстрира  много  добро  познаване  на  литературата  по  
въпроса  и  задълбочен  преглед  на  състоянието  на  производството  на  пчелни  продукти , 
техните  свойства  и  значение  за  медицината , както  и  свързаното  с  тези  въпроси  
законодателство  в  световен  мащаб . 

Цел  и  задачи  са  представени  на  три  страници  като  точно  са  формулирани  три  цели  
на  дисертационния  труд , отнасящи  се  до  стандартите  за  производство  на  пчелен  мед  и  



безопасносrга  на  пчелния  прашец , и  антимикробната  активност  на  пчелния  мед , пчелното  
млечице  и  прополиса . За  постигането  на  целите  са  формулирани  11 задачи , адекватно  
групирани  съобразно  поставените  цели . Задачите  са  правилно  подредени , което  е  от  
изк .rпочително  значение  за  точното  им  изпълнение . 

Разделът  материал  и  методи  съдържа  информация  за  пробите  от  пчелни  продукти , 
изследвани  за  определяни  на  вида , състава  и  характеристиките  им . Значим  е  17 годишния  
период  на  проучване  на  български  пчелни  продукти  от  различни  райони  на  страната . 
Посочени  са  методите  за  определяне  на  инвертазната  и  антиоксидантна  активност  на  
различни  видове  мед . Представен  е  доусъвършенстван  метод  за  характеризирането  на  
полен  в  пчелния  мед . Посочени  са  и  методите  за  установяване  на  критериите  за  
производство  на  пчелен  мед  и  прашец . Описани  са  методите  за  микробиологичните  
проучвания , използвана  е  съвременна  система  BioLog за  идентифициране  на  
микроорганизмите , както  и  методите  за  определяне  на  MIC и  бактерицидните  
концентрации  спрямо  E.coli, Aeromo пas hydrophila, MRSA S. aureus u С. albicans. Няма  
пропуски  относно  описанието  на  изследваните  проби  и  методите  за  техния  анализ , както  и  
на  използваните  материали . 

Разделът  резултати  съдържа  подробна  информация  за  видовете  пчелен  мед  в  
България , показващ  почти  поравно  разпределение  на  моно - и  полифлорен  мед . Изпитан  е  
ефекrьт  на  температурата  върху  инвертазната  активност . Информацията  в  таблиците  е  
добре  организирана , единствен  недостаrьк  е , че  фигурите  не  показват  стандартното  
отклонение . Изследвана  е  антиоксидантната  активност  на  различни  видове  мед , 
електропроводимос rга  на  полифлорен  и  манов  мед . Характеризиран  е  пчелен  мед  от  три  
пчелина  в  района  на  Калофер  и  Стара  Загора  по  състав  и  физико -химични  качества . 
Направени  са  сравнения  с  европейски  рапичен  мед . Направен  е  задълбочен  анализ  на  
възможностите  на  модифицирания  метод  за  определяне  на  поленовите  зърна  в  меда . 

Изключително  добър  принос  е  направеният  анализ  на  качествата  и  безопаснос rга  
на  пчелния  прашец . Резултатите  са  представени  в  сравнителен  аспект  на  проби  от  осем  
района  в  страната . Положително  може  да  се  оцени  наличието  на  данни  за  тежки  метапи  
като  олово  и  кадмий  в  пчелния  прашец . Получените  резултати  отразяват  наличието  на  
микроорганизми  в  пчелния  прашец  и  степента  на  контаминация . Като  съществен  принос  
могат  да  се  оценят  in vitro проучванията  на  антимикробната  активност  на  прополис , 
различни  видове  мед  u пчелно  млечице . Антимикробната  активност , вкл . бактерицидна  
активност , е  установена  чрез  микробиологичен  и  спектрофотометричен  метод . Направена  
е  интерпретация  на  резултатите , разrраничаваща  бактериостатичния  от  бактерицидния  
ефект . Принос  е  и  проучване  на  ефекта  на  пчелните  продукти  върху  Candida albicans. 
Добре  планираните  проучвания  напълно  съответстват  на  посочените  цели  и  задачи . 
Въпреки  трудоемката  работа  не  са  направени  компромиси  с  последователнос rга  и  точното  
изпълнение  на  използваните  методи . 

В  дискусията  стегнато  е  представен  анапизът  на  качествата  на  различни  видове  
мед . В  нея  се  изrьква  необходимос rга  от  карактеризиране  на  българския  пчелен  мед  
съобразно  съвременните  стандарти . Интерес  представлява  карактеризирането  на  мед  от  
резене  и  кориандров  мед . Получените  данни  позволяват  да  се  обобщи , че  загряването  при  

37°С  повишава , при  42°С  — понижава  инвертазната  активност  на  меда . Резултатите  от  
настоящото  проучване  са  сравнени  с  публикувани  данни  от  автори  от  целия  свят . 
Дискутирана  е  антиоксидантната  активност  на  различни  видове  мед  като  са  посочени  
веществата , съдържащи  се  в  меда , на  които  се  дължи  тази  активност . В  заключение  се  
посочва , че  информацията  за  тази  активност  би  допринесла  за  оценка  и  на  терапевтичния  
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потенциал  на  пчелния  мед . Оценена  е  необходимос rга  за  определяне  на  
електропроводимос rга  за  характеризиране  на  мановия  мед , както  и  комплексния  физико - 
химичен  анализ  на  меда . Обсъдени  са  подробно  качествата  на  мед  от  районите  на  Стара  
Загора  и  Калофер . В  дискусията  подробно  са  обсъдени  характеристиките  на  биологично  
произведения  пчелен  мед  като  са  изведени  препоръки  за  обработка  и  съхранение  на  този  
вид  мед  с  цел  използването  му  като  терапевтично  средство . Посочват  се  предимствата  на  
апробираната  методика  за  поленов  анализ  с  цел  унифициране  на  българското  с  
европейското  законодателство . Направено  е  сравнение  със  съществуващите  протоколи  и  
възможнос rга  им  за  приложение  в  България . Значимосrга  на  резултатите  е  синтезирано  
представена  в  края  на  този  раздел . 

Значим  принос  на  дисертационния  труд  е  направената  оценка  на  качеството  и  
безопасносrга  на  пчелния  прашец . В  този  раздел  освен  задълбочената  дискусия  на  
методите  за  преработка  и  съхранение  на  пчелния  прашец  е  обърнато  внимание  на  
микробиологичните  рискове , свързани  с  този  продукт . Не  е  пропуснат  и  анализът  за  
съдържание  на  микотоксини . Като  важна  част  от  анализа  на  минералния  състав  на  пчелния  
прашец  е  дискутирана  значимосrга  на  съдържанието  на  кадмий  и  олово  в  него . 
Задълбочено  са  обсъдени  възможностите  за  контаминиране  на  пчелните  продукти  с  
микроорганизми , както  и  риска  за  пренасянето  им  върху  човек  при  преработката  на  
пчелния  прашец . Разгледана  е  и  позитивната  роля  на  Р. agglomerans в  пчелния  прашец  
като  антагонист  за  развитие  на  гъбички . Допълнително  ограничения  брой  публикувани  
проучвания  по  темата  отличава  оригиналнос rга  и  значимос rга  на  тези  резултати . В  края  на  
този  раздел  са  предложени  критерии  за  ветеринарно -санитарна  преценка  с  оглед  
предпазване  от  контаминация  с  Е. coli ua пчелния  прашец . 

Съществена  част  от  дискусията  представлява  въпросът  за  антимикрибната  
активност  на  пчелните  продукти  прополис , различни  видове  пчелен  мед  и  пчелно  млечице . 
Логично  са  обяснени  сходствата  и  разликите  в  данните  от  микробиологичния  и  
спектрофотометричен  метод , както  и  необходимос rга  от  определяне  на  броя  на  живите  
микроорганизми  след  посявка  (cfu!ml). Изrькната  е  повишената  антимикробна  активност  
на  комбинацията  пчелен  мед  с  пчелно  млечице , както  и  възможнос rта  за  приложение  в  
козметиката . Резултатите  от  проучванията  с  български  мед  са  обсъдени  в  сравнителен  
аспект  с  публикувани  данни  за  мед  от  различни  райони  в  Европа  и  други  региони . 
Обяснени  са  различията  в  потискащата  активност  на  пчелните  продукти  и  водните  и  
спиртни  екстракти  на  прополис  върху  Aeromo пas hydrophila, както  и  необходимос rга  от  
бъдещи  проучвания . Активносrга  спрямо  Staphylococcus spp. ua българския  манов  мед  е  
подробно  описано  и  сравнена  с  други  видове  мед , вкл . „Манука". Установена  е  неговата  
непероксидазна  антимикробна  активност . Направен  е  извод  за  необкодимос rга  от  
антибиотикограма  преди  вземане  на  решение  за  приложението  на  меда  в  лечението  на  
рани . Проучванията  върху  ефекта  на  пчелния  мед  и  пчелното  млечице  за  разширени  с  
дискутиране  на  липсата  на  ефекта  им  върху  MRSA Staphylococcus spp.. Допълнителен  
принос  е  тестването  на  ефекта  на  пчелни  продукти  върху  Сапдiда  albicans. Резултатите  са  
правилно  обсъдени  и  сравнени  с  публикуваните  данни  от  други  автори . Заключенията  са  
адекватни  и  съответстващи  на  получените  резултати  като  са  обобщени  в  синтезиран  вид  
основните  данни  за  антимикробната  активност  на  пчелните  продукти . Направена  е  
препоръка  и  за  метода  за  анализ  и  правилна  интерпретация  на  антимикробния  ефект  на  
пчелните  продукти . 

Приемам  направените  изводи  и  приноси  като  ги  оценявам  като  напълно  
съответстващи  на  извършения  обем  и  вид  научно -изследователска  работа , представена  в  
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дисертационния  труд . Направените  проучвания , които  са  обобщени  в  изводите , позволяват  
характеризиране  на  българския  пчелен  мед , дават  обективна  оценка  на  контаминирането  с  
микроорганизми  на  пчелен  прашец  и  препоръки  за  преработката  и  съхранението  му . 
Адекватно  е  оценена  антибактериалната  активност  на  прополис , пчелно  млечице  и  
рапичен  мед . Приносите  в  значителна  степен  са  оригинални , защото  се  отнасят  до  
проучвания  на  български  пчелни  продукти . Направени  са  и  практически  препоръки . 

Авторефераrьт  отговаря  на  изискванията  като  представя  синтезирано  
постигнатото  в  проучванията , включени  в  дисертационния  труд . 

В  заключение , представеният  от  доц . д-р  Динко  Христов  Динков  дисертационен  
труд  на  тема  „Проучвания  върху  качеството  и  безопаснос rга  на  пчелни  продукти " за  пръв  
път  разкрива  характеристики  на  българския  пчелен  мед  и  други  пчелни  продукти . 
Направените  проучвания  допринасят  за  характеризиране  на  видовете  български  пчелен  
мед  и  други  продукти  като  пчелен  прашец  и  пчелно  млечице . Разкрити  са  за  пръв  път  
предимствата  на  проучваните  продукти , произведени  в  България , и  тякната  
антибактериална  активност  във  връзка  с  възможностите  за  приложението  им  с  лечебна  цел  
при  определени  заболявания . Трудът  има  съществен  принос  и  за  изясняване  на  свойствата  
на  традиционни  български  пчелни  продукти  и  апробирането  на  методики  за  
характеризирането  им , който  е  в  основата  и  на  осем  публикации  с  импакт  фактор  и  импакт  
ранг  и  11 публикации  с  научно  рецензиране . Гласувам  положително  за  присъждане  на  
научната  степен  „Доктор  на  науките " на  доц . д-р  Динко  Христов  Динков  по  
научната  специалност  „Ветеринарно -санитарна  експертиза ", професионално  
направление  6.4. Ветеринарна  медицина , област  на  висте  образование  6.0 Аграрни  
науки  и  ветеринарна  медицина . 

17.06.2021 г . 	 Член  на  научно  жури  : 	 ~ 
(Проф . Анелия  Миланова , дн ) 
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TPAIfLlЙCKИ  УНИВЕРСИТЕТ  
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OPINION 

Concerning: Dissertation paper „Investigations on quality and safety of bee products", presented 
by Dinko Hristov Dinkov, for acquiring of degree „Doctor of Sciences" in the scientific specialty 
„Veterinary sanitary expertise", professional field 6.4. Veterinary medicine, area of higher 
education 6.0 Agrarian sciences and Veterinary medicine. The review has been prepared on the 
basis of.Order No. 1046 dated 11 Мау  2021 by the Rector of Trakia University — Stara Zagora. 

Ву  prof. Aneliya Milanova Kondeva, DVM, DSc 
Department of Pharmacology, Animal Physiology and Physiological Chemistry, 

Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University, Stara Zagora 

The presented dissertation paper is written on 366 pages and contains 21 figures and 49 
taЫes and 656 scientific puЫications are cited. The structure, typical for a dissertation paper has 
been followed: title page, content, introduction, literature review (74 pages), material and 
methods (48 pages), results (59 pages) and discussion (91 pages). The dissertation contains 
conclusions, reference about the contributions and recommendations for the practice, as we11 as 
information about the author's puЫ ications related to it (19 pcs.), research projects and citations 
of scientific puЫications related to the topic of the dissertation paper. The literature included in 
the biЫiography is in accordance with the considered problem. The cited articles are 
predominantly puЫished after 2005 (50 .2%). A good impression is made by the knowledge of the 
literature on the subject, puЫ ished in Bulgarian (28 articles). 

The introduction presents the problem by reviewing he contemporary knowledge an д  
proЫems related to the production of bee products and the existing gaps in legislation concerning 
their production and quality. The literature review examines the state of modern beekeeping in 
the world anд  in Bulgaria. Attention is also paid to the consumer's behavior when choosing bee 
products. The methods for determination of the type of honey are considered in detail. The 
properties of bee products are presented and the mechanisms by which they exert a positive effect 
on the macroorganism through the antioxidants and antimicrobial substances contained in them 
are explained. The legislative requirements to bee pollen are presented in detail. Special attention 
is paid to the antimicrobial properties of bee products and the factors determining their activity on 
microorganisms. The data with the effect of honey, propolis and royal je11y on a number of 
Gram+  and Gram microorganisms, including fungi and viruses are discussed in detail. Their use 
in the treatment of human diseases, as we11 as restrictions on their use in certain pathological 
processes is described. The literature review demonstrates very good knowledge of the literature 
on the subject and an in-depth review of the state of production of bee products, their properties 
and importance for medicine, as we11 as related legislation worldwide. 

Objective and tasks are presented on three pages and three goals of the dissertation paper 
are precisely formulated, relating to the standards for bee honey production an д  safety of bee 
pollen, and the antimicrobial activity of bee honey, royal je11y and propolis. To achieve the goals, 
11 tasks have been formulated, adequately grouped according to the set goals. The tasks are 
arranged properly, which is extremely important for their correct execution. 

The section material and methods contains information about the samples of bee 
products, tested for determination of their type, composition and characteristics. Highly 
significant is the 17-year period of research of Bulgarian bee products from different regions of 



the country. The methods for determining the invertase and antio кidant activity of different types 
of honey have been indicated. An advanced method for the characterization of pollen in bee 
honey has been presented. The methods for esta Ыishing the criteria for production of bee honey 
and pollen have also been described. The methods for microbiological studies have been 
outlined; a modern BioLog system has been used to identify microorganisms, as we11 as methods 
for determining MIC and bactericidal concentrations against Е. coli, Aeromonas hydrophila, 
MRSA S. aureus and С. albicans. There are no omissions regarding the description of the tested 
samples and the methods for their analysis, as we11 as the materials used. 

The results section contains detailed information on the types of bee honey in Bulgaria, 
showing almost equal distribution of mono- and polyfloral honey. The effect of temperature on 
invertase activity has been tested. The information in the ta Ыes is we11 organized. The only 
drawback is that the figures do not show the standard deviation. The antioxidant activity of 
different types of honey, the electrical conductivity of polyfloral and honeydew type of honey 
have been studied. Bee honey from three apiaries in the region of Kalofer and Stara Zagora has 
been characterized by composition and physico-chemical properties. Comparisons have been 
made with European rapeseed honey. An in-depth analysis of the possibilities of the modified 
method for determination of pollen grains in honey has been made. 

The analysis of the qualities and safety of bee pollen is an extremely good contribution. 
The results are presented by comparing samples from eight regions in the country. The presence 
of data on heavy metals such as lead and cadmium in bee pollen can be assessed as a positive 
asset. The obtained results reflect the presence of microorganisms in bee pollen and the degree of 
contamination. In vitro studies of the antimicrobial activity of propolis, various types of honey 
and royal je11y can be qualified as significant contributions. Antimicrobial activity, inc1. 
bactericidal activity has been estaЫished by microbiological and spectrophotometric methods. An 
interpretation of the results distinguishing the bacteriostatic from the bactericidal effect has been 
made. The study on the effect of bee products on Candida albicans is yet another contribution. 
We11-planned studies fu11y сотр lу  with the stated objectives and tasks. Despite the laborious 
work, no compromises have been made with the consistency and exact implementation of the 
methods used. 

The analysis of the qualities of different types of honey is concisely presented in the 
discussion. It emphasizes the need to characterize the Bulgarian bee honey in compliance with 
modern standards. An interesting contribution is the characterization of fennel honey an д  
coriander honey. The obtained data a11ow to make a conclusion that heating at 37° С  increases, 
but at 42°С  decreases the invertase activity of honey. The results from the present study have 
been compared with data puЫished by authors worldwide. The antioxidant activity of different 
types of honey has been discussed stating the substances contained in honey which account for 
that activity. In conclusion, it is stated that information on that activity would also contribute to 
the assessment of the therapeutic potential of bee honey. The need to determine electrical 
conductivity for characterization of honeydew honey, as we11 as the complex physico-chemical 
analysis of honey have been assessed. The qualities of honey from the regions of Stara Zagora 
and Kalofer have been discussed in detail. The characteristics of organically produced bee honey 
have been discussed in detail by making recommendations on the processing and storage of that 
type of honey for its use as a therapeutic agent. The advantages of the tested methodology for 
pollen analysis in order to unify the Bulgarian with the European legislation have been indicated. 
А  comparison is made with the existing protocols and the possibility for their application in 
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Bulgaria has been discussed. The significance of the results is summarized at the end of this 
section. 

A significant contribution of the dissertation paper is the assessment of the quality and 
safety of bee pollen. In this section, in addition to the in-depth discussion of the methods for 
processing and storage of bee pollen, attention is paid to the microbiological risks associated with 
this product. The analysis for mycotoкin content is also present. The importance of the 
determination of cadmium and lead content in honey has been discussed as a valuable part of the 
analysis of the mineral composition of bee pollen. The possibilities for contamination of bee 
products with microorganisms, as we11 as the risk of their transmission to humans during the 
processing of bee pollen have been discussed in depth. The positive role of Р. agglomerans in 
bee pollen as an antagonist for fungal development has also been considered. Additionally, the 
originality and significance of these results should be acknowledged due to limited number of 
studies puЫished on the topic. At the end of this section, criteria for veterinary-sanitary 
assessment to prevent contamination of bee pollen with Е. coli have been proposed. 

An essential part of the discussion is the question about the antimicrobial activity of bee 
products: propolis, various types of honey and royal je11y. The similarities an д  differences in the 
data from the microbiological method and spectrophotometric method have been logically 
explained as we11 as the need to determine the number of live microorganisms by application of 
the enumeration assay (cfulml). The increased antimicrobial activity of the combination of bee 
honey with royal je11y has been highlighted, as we11 as the possibility for use in cosmetics. The 
results of the studies with Bulgarian honey have been discussed in a comparative aspect with 
puЫished data about honey from different regions in Europe and other regions. The differences in 
the inhibitory activity of bee products an д  the aqueous and alcoholic e кtracts of propolis on 
Aeromonas hydrophila have been explained and the need for future studies had been pointed out. 
The activity against Staphylococcus spp. of Bulgarian honeydew honey has been described in 
detail and compared with other types of honey, including Manuka honey. Its non-peroxidase 
antimicrobial activity has been estaЫished. A conclusion has been made about the need of an 
antibioticogram before deciding on the use of honey in the treatment of wounds. Studies on the 
effect of honey and royal je11y have been ехрanдед  by discussing the lack of their effect on 
MRSA Staphylococcus spp. An additional contribution is the testing of the effect of bee products 
on Candida albicans. The results have been properly discussed an д  compared with data 
puЫished by other authors. The conclusions are adequate an д  consistent with the results obtained 
and the main data on the antimicrobial activity of bee products have been summarized. A 
recommendation has also been made about the method for analysis and correct interpretation of 
the antimicrobial effect of bee products. 

I do accept the conclusions and contributions made an д  assess them as fu11y consistent 
with the volume and type of research work presented in the dissertation paper. The conducted 
studies summarized in the conclusions make it possiЫe to characterize Bulgarian honey, give an 
objective assessment of contamination with microorganisms of bee pollen and recommendations 
for its processing and storage. The antibacterial activity of propolis, royal je11y and rapeseed 
honey has been adequately assessed. The contributions are largely original because they are 
related to studies of Bulgarian bee products. Recommendations for the practice have also been 
made. 

The abstract of the dissertation paper complies with the requirements by presenting the 
achievements of the studies in a synthesized way. 

In conclusion, the dissertation paper presented by Assoc.prof. Dinko Hristov Dinkov, 
DVM, PhD on: "Investigations on quality and safety of bee products" reveals for the first time 
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the characteristics of Bulgarian bee honey and other bee products. The studies contribute to the 
characterization of the types of Bulgarian bee honey and other products such as bee pollen and 
royal je11y. The advantages of the studied products, produced in Bulgaria, and their antibacterial 
activity in relation to the possibilities for their application for therapeutic purposes in certain 
diseases have been revealed for the first time. The dissertation also makes a significant 
contribution in clarifying the properties of traditional Bulgarian bee products and testing methods 
for their characteristics, which the basis of eight pu Ы ications with impact factor and impact rank 
and 11 puЫ ications with scientific reviewing. I hereby give my positive vote for awarding the 
scientific degree "Doctor of Science" to Assoc.prof. Dinko Hristov Dinkov, DVM, PhD in 
the scientific specialty "Vetcrinary Sanitary Expertise", professional field 6.4. Veterinary 
medicine, area of higher education 6.0 Agrarian sciences and Veterinary medicine. 

17 June 2021 	 Member of the scientific jury: 
(Prof. Aneliya Milanova, DSc)' 
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