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А. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ 

 

А.1 Stoyanov, P., Moten, D., Mladenov, R., Dzhambazov, B., Teneva, I. (2014). Phylogenetic relationship of some 

filamentous cyanoprokaryotic species. Evolutionary Bioinformatics, (10):39-49. IF 1.452, SJR 0.703, DOI: 

10.4137/EBO.S13748.                        

Abstract: The polyphasic approach is the most progressive system that has been suggested for distinguishing and 

phylogenetically classifying Cyanoprokaryota (Cyanobacteria/Cyanophyta). Several oscillatorialean genera (Lyngbya, 

Phormidium, Plectonema, and Leptolyngbya) have problematic phylogenetic position and taxonomic state because of their 

heterogeneity and polyphyletic nature. To accurately resolve the phylogenetic relationship of some filamentous species 

(Nodosilinea bijugata, Phormidium molle, Phormidium papyraceum), we have performed phylogenetic analyses based on 16S 

rRNA gene and the phycocyanin operon (PC-IGS) by using maximum-likelihood (ML) tree inference methods. These analyses 

were combined with morphologi-cal re-evaluation. Our phylogenetic analyses support the taxonomic separation of genus 

Nodosilinea from the polyphyletic genus Leptolyngbya. Investigated Nodosilinea strains always formed a coherent genetic cluster 

supported with a high bootstrap value. The molecular phylogeny confirmed also the monophyly of the Wilmottia group. In 

addition, data reveal that although P. papyraceum is morphologically similar to Wilmottia murrayi, this species is genetically dis-

tinct. Strains from the newly formed genus Phormidesmis and some Phormidium priestleyi strains were clustered in a separate 

clade different from the typical Phormidium species, but without strong bootstrap support. 

Резюме: Полифазният подход е най-прогресивният метод, предложен за разграничаване и филогенетично 

класифициране на цианопрокариотите (Cyanobacteria/Cyanophyta). Няколко рода от разред Oscillatoriales (Lyngbya, 

Phormidium, Plectonema и Leptolyngbya) имат проблематична филогенетична позиция и таксономично състояние поради 

своята хетерогенност и полифилетичен характер. За разрешаване филогенетичната връзка на някои нишковидни видове 

(Nodosilinea bijugata, Phormidium molle, Phormidium papyraceum), ние извършихме филогенетични анализи въз основа на 

16S rRNA гена и фикоцианиновия оперон (PC-IGS), като използваме максимална вероятност (ML) при съставяне на 

филограми. Тези анализи бяха комбинирани с повторна морфологична оценка. Нашите филогенетични анализи 

подкрепят таксономичното отделяне на род Nodosilinea от полифилетичния род Leptolyngbya. Изследваните щамове на 

Nodosilinea винаги образуват кохерентен генетичен клъстер, поддържан с висока bootstrap-стойност. Молекулярната 

филогения потвърди и монофилията на групата Wilmottia. В допълнение, данните разкриват, че въпреки, че P. 

papyraceum е морфологично подобен на Wilmottia murrayi, генетично се разграничава от него. Щамовете от 

новообразувания род Phormidesmis и някои щамове Phormidium priestleyi бяха групирани в отделен клъстър, различен от 

типичния вид Phormidium, но без висока bootstrap-стойност. 

А.2 Teneva, I., Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Stoyanov, P., Mladenov, R., Belkinova, D. (2014). Ecological status 

assessment of Skalenski Lakes (Bulgaria). Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(1): 82-95. IF 0.300, SJR 

0.173, DOI: 10.1080/13102818.2014.901682 

Abstract: Over the past decade new ecological indices based on phytoplankton and macrophytes were developed as part of the 

tools for assessment of the ecological status of water bodies. This study demonstrates the applicability of two of them 
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(Assemblage index /Q/ and Algae Group Index /AGI/) for evaluation of water bodies from a lake type L4 as well as their 

comparability. Assessment of the ecological status of two lake ecosystems was performed in order to ensure successful 

protection, enhancement and management of lowland and semi-mountain lakes in Bulgaria. Data on the aquatic flora from 

Golyamo Skalensko Lake and Malko Skalensko Lake over a period of two years were used to assess their ecological status. In 

addition, the toxic potential of the established dominant cyanoprokaryotic species was also evaluated. Phytoplankton- and 

macrophytebased metrics resulted in complementary evaluation of temporary and long-term environmental conditions. Despite 

the hydraulic connection and proximity between the two lakes, Golyamo Skalensko Lake and Malko Skalensko Lake appear as 

completely different ecosystems, according to the phytoplankton structure (species composition, number of species, abundance, 

seasonal succession), macrophytes and ecological status. 

Резюме: През последното десетилетие са разработени нови екологични индекси, базирани на фитопланктона и 

макрофитите, като част от инструментите за оценка на екологичното състояние на водните басейни. Това проучване 

демонстрира приложимостта на два от тях - индекса на фитопланктонните функционали групи /Q/ и водорасловият 

групов индекс /AGI/) за оценка на водите от езеро тип L4, както и тяхната съпоставимост. Извършена е оценката на 

екологичното състояние на две езерни екосистеми с цел опазване, подобряване и управление на равнинните и 

полупланинските езера в България. Данните за водната флора от Голямо Скаленско и Малко Скаленското езера за 

период от две години бяха използвани за оценка на екологичното им състояние. Оценен е също и токсичният потенциал 

на установените доминиращи цианопрокариотни видове. Въпреки хидравличната връзка и близостта между двете езера, 

според структурата на фитопланктона (видов състав, брой видове, обилие, сезонна динамика), макрофити и екологичен 

статус, Голямо Скаленското езеро и Малко Скаленското езеро са напълно различни екосистеми. 

 
 

Б. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ“  

 
Б.1 Teneva, I., Stoyanov, P., Mladenov, R., Dzhambazov, B. (2013). In vitro and in vivo toxicity evaluation of the 

freshwater cyanobacterium Heteroleiblenia kuetzingii. Central European Journal of Biology, 8(12): 1216-1229. IF 

0.633, SJR 0.265, DOI: 10.2478/s11535-013-0239-0 

Abstract: Cyanobacteria are prokaryotic organisms characterized by their ability to produce secondary metabolites with different 

biological activities. The aim of this work was to evaluate the in vitro and in vivo toxicity of the cosmopolitan freshwater 

cyanobacterium H. kuetzingii. An extract from H. kuetzingii and cyanobacterial growth media were assessed for presence of 

intracellular and extracellular toxins by in vitro tests using primary cell cultures from mouse kidney and fibroblasts, cell lines 

A549 and 3T3, a fish cell line RTgill-W1 as well as by a traditional in vivo mouse bioassay. The presence of toxicity was 

compared with the ELISA and HPLC data for corresponding cyanotoxins. In vitro tests showed pronounced cytotoxicity of the 

cyanobacterium extract and growth medium in which H. kuetzingii released potential extracellular toxic compounds as the 

mammalian cells were significantly more sensitive to exposure compared to the fish cells. Histopathological analyses of the liver 

and kidneys of treated mice showed pathological changes such as leukocyte infiltration and necrosis, changes in the proximal and 

distal convoluted tubules, lack of differentiation of Bowman’s space, enlarged Bowman’s capsules and massive hemorrhages. 

ELISA and HPLC analyses confirmed the presence of saxitoxins and microcystins at low concentrations. In addition, the 

histological analyses suggest that H. kuetzingii produces other, yet unknown toxic metabolites. Monitoring efforts are therefore 

required to evaluate the potential hazard for the freshwater aquatic systems and possible public health implications associated 

with this cyanobacterium. 

Резюме: Цианобактериите са прокариотни организми, характеризиращи се със способността си да произвеждат 

вторични метаболити с различна биологична активност. Целта на това изследване е да се оцени in vitro и in vivo 
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токсичността на космополитната сладководна цианобактерия H. kuetzingii. Екстракт от H. kuetzingii в цианобактериална 

растежна среда се оценява за наличие на вътреклетъчни и извънклетъчни токсини чрез in vitro тестове, използвайки 

първични клетъчни култури от миши бъбреци и фибробласти, клетъчни линии A549 и 3T3, линия на рибните клетки 

RTgill-W1, както и от традиционен in vivo биологичен анализ на мишки. Наличието на токсичност бе сравнено с данните 

от ELISA и HPLC за съответните цианотоксини. In vitro тестовете показват изразена цитотоксичност на 

цианобактериалния екстракт и растежната среда, при която H. kuetzingii освобождава потенциални извънклетъчни 

токсични съединения, тъй като клетките на бозайниците са значително по-чувствителни към експозиция в сравнение с 

рибните клетки. Хистопатологичните анализи на черния дроб и бъбреците на третираните мишки показват патологични 

промени като левкоцитна инфилтрация и некроза, промени в проксималните и дистални извити тръби, липса на 

диференциация на пространството на Боуман, увеличени капсули на Боуман и масивни кръвоизливи. ELISA и HPLC 

анализите потвърждават наличието на сакситоксини и микроцистини в ниски концентрации. В допълнение, 

хистологичните анализи предполагат, че H. kuetzingii произвежда други, все още неизвестни токсични метаболити. 

Следователно са необходими усилия за мониторинг, за да се оцени потенциалният риск за сладководни водни системи и 

възможните последици за общественото здраве, свързани с тази цианобактерия. 

Б.2 Dimitrova-Dyulgerova, I., Merdzhanov, P., Todorov, K., Seymenska, D., Stoyanov, P., Mladenov, R.,  Stoyanova, A. 

(2015). Essential oils composition of Betonica officinalis L. and Stachys sylvatica L. (Lamiaceae) from Bulgaria. 

Comptes rendus de l‘Acadėmie bulgare des Sciences. 68(8): 991-998. IF 0.233, SJR 0.205 

Abstract: Essential oils of Betonica offcinalis and Stachys sylvatica obtained by hydrodistillation were analyzed by GC/MS. 

Sesquiterpene hydrocarbons were dominant in the oils of the studied plant species, growing wild in Bulgaria. The major 

components in the leaf oil of B. officinalis were: γ-muurolene (19.12%), β-caryophyllene (8.05%), benzaldehyde (7.08%), phytol 

(5.48%), allo-aroma-dendrene (5.06%), δ-cadinol (4.14%), β-bourbonene (3.35%), and in the ower oil γ-muurolene (16.68%), 

benzaldehyde (15.11%), phytol (12.12%), pimara-7,15-dien-3-one (4.16%) and germacrene (3.02%). The major components of S. 

sylvatica leaf oil were: γ-muurolene (17.85%), phytol (9.82%), benzaldehyde (7.93%), β-caryophyllene (4.25%), heptadecane 

(3.84%), tau-cadinol (3.72%), germacrene (3.26%), α-farnesene (3.02%) and in ower oil γ-muurolene (16.82%), benzaldehyde 

(14.36%), phytol (11.98%), pimara-7,15-dien-3-one (4.66%) and germacrene (3.16%). 

Резюме: Етеричните масла от Betonica offcinalis и Stachys sylvatica, получени чрез хидродистилация, са анализирани от 

GC/MS. Сесквитерпеновите въглеводороди са доминиращи в маслата на изследваните растителни видове, които са 

диворастящи в България. Основните компоненти в маслото на листата на B. officinalis са: γ-мууролен (19.12%), β-

кариофилен (8.05%), бензалдехид (7.08%), фитол (5.48%), ало-арома-дендрен (5,06%) , δ-кадинол (4.14%), β-бурбонен 

(3.35%) и в маслото на съцветията у-мууролен (16.68%), бензалдехид (15.11%), фитол (12.12%), пимара-7,15-диен-3-един 

(4,16%) и гермакрен (3,02%). Основните компоненти на листата на S. sylvatica са: γ-мууролен (17.85%), фитол (9.82%), 

бензалдехид (7.93%), β-кариофилен (4.25%), хептадекан (3.84%), тау-кадинол (3.72%), гермакрен (3.26%), α-фарнезен 

(3.02%) и в масло от съцветията γ-мууролен (16.82%), бензалдехид (14.36%), фитол (11.98%), пимара-7,15-диен-3-един 

(4.66%) и гермакрен (3.16%). 

Б.3 Apostolova, E., Anachkov, G., Todorov, K., Dimitrova-Dyulgerova, I., Mladenov, R., Stoyanov, P., Yahubyan, G., 

Naimov, S. (2016). Genetic variability of chosen Mentha species. Comptes rendus de l‘Acadėmie bulgare des Sciences, 

69(6): 725-730. IF 0.251, SJR 0.209                                                                                                        

Abstract: The systematics of genus Mentha from the family Lamiaceae of the majorgroup Angiosperms is well known as 

complicated. It was previously shownthat using morphological characters alone is insufficient when differentiatingthe mint 

cultivars. It isimportant to identify and characterize mint speciesfor medical and industrial applications. The present study 

investigated theeffciency of ISSR markers for assessing the genetic variability within this genusand to make an attempt to 
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differentiate the genotypes within the group ofspecies. Eighteen different ISSR primer sets were tested on five Bulgarian 

mintspecies. On the basis of molecular characterization, a clear allocation of thegenotypes was found on dendrogram.  

Резюме: Систематиката на род Mentha от семейство Lamiaceae от покритосеменните растения е добре известна като 

сложна. Установено е, че използването само на морфологични белези е недостатъчно при разграничаване на сортовете 

мента. Важно е да се идентифицират и характеризират видове мента за медицински и промишлени приложения. 

Настоящото проучване изследва ефективността на ISSR маркерите за оценка на генетичната променливост в този род, за 

да се направи опит за диференциране на генотипите в групата от видове. Осемнадесет различни комплекта праймери 

ISSR бяха тествани на пет български вида мента. Въз основа на молекулярната характеристика е установено ясно 

разпределение на генотипите на дендрограма.  

Б.4 Apostolova, E., Todorov, K., Dimitrova-Dyulgerova, I., Stoyanov, P., Mladenov, R., Yahubyan, G., Naimov, S. (2017). 

Analysis of the sequence of ITS1 and ITS2 regions of Three Mentha species. Plant Genetic Resources, 15(6): 563-565. 

IF 0.712, SJR 0.353,  DOI: 10.1017/S1479262116000289 

Abstract: Mentha (Nepetoideae, Lamiaceae) is a taxonomically complex genus consisting of 29 species and 11 different hybrids 

including a number of economically important species among them medical plants used for more than 250 years. Because of its 

high incidence of polyploidy, diverse morphology, high degree of chromosome number variations and interspecies hybridization, 

Mentha is considered to be a taxonomical challenge. In this paper, we describe cloning and sequencing of internal transcribed 

spacers (ITS) 1 and 2 of three mint species: Mentha aquaticа L., Mentha longifolia L. (Huds) and Mentha x piperita L., collected 

from natural habitats of Bulgaria. The applicability of ITS1 and ITS2 for molecular fingerprinting and further comparative 

studies, including the newly obtained ITS1 and ITS2 sequences, was tested in phylogenetic analysis of all eight Mentha species, 

found in Bulgarian flora. 

Резюме: Род Mentha (Nepetoideae, Lamiaceae) е таксономично сложен род, състоящ се от 29 вида и 11 различни хибриди, 

включително редица икономически важни видове сред тях и медицински растения, използвани повече от 250 години. 

Поради високата си честота на полиплоидия, разнообразната морфология, висока степен на изменение на броя на 

хромозомите и хибридизация между видовете, ментата е обект на таксономично проучване. Извършено е клонирането и 

секвенирането на вътрешни транскрибирани спейсъри (ITS) 1 и 2 от три вида мента: Mentha aquaticа L., Mentha longifolia 

L. (Huds) и Mentha x piperita L., събрани от естествените им находища на България. Приложимостта на ITS1 и ITS2 за 

молекулярно пръстово отпечатване и по-нататъшни сравнителни изследвания, включително новополучените секвенции 

ITS1 и ITS2, беше тествана при филогенетичен анализ на всички осем вида мента, открити в българската флора. 

Б.5 Beshkova, M., Belkinova, D., Kalchev, R., Kalcheva, H., Mladenov, R., Stojanov, P. (2017). Influence of Dreissena 

polymorpha (Pallas, 1771) (Mollusca: Bivalvia) on Phytoplankton and Physicochemical Characteristics of Bulgarian 

Reservoirs. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 9: 171-180. IF 0.369, SJR 0.217 

Abstract: The total numerical abundance of phytoplankton, expressed both in individuals and cells, the total biomass, number of 

species and species diversity, as well as the abundance of the major taxonomic groups were assessed in 18 Bulgarian reservoirs 

sampled in the summer and autumn of 2016. Eight of those reservoirs have been infested by the zebra mussel, Dreissena 

polymorpha. The main phytoplankton taxonomic groups of both infested and non-infested reservoirs were investigated by 

multivariate partial detrended corresponded analysis (DCA) and redundancy analysis (RDA). The presence/ absence of 

D.polymorpha explains a statistically significant part of the spatial variation in the mentioned taxonomic groups. All 

phytoplankton quantitative variables (number of individuals, cells and biomass), divisions and species diversity have statistically 

significant higher values in the non-infested than infested reservoirs. The variations in the phytoplankton taxonomic structure 

between the two different samplings were considerably smaller than the variations between the studied reservoirs. 

Резюме: Установена е общото числено обилие на фитопланктон, изразено както във видове, така и в клетки, общата 
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биомаса, броя на видовете и видовото разнообразие, както и обилието на основните таксономични групи в 18 български 

водоема през лятото и есента на 2016 г. Осем от тези водоеми бяха заразени от мидата зебра Dreissena polymorpha. 

Основните таксономични групи на фитопланктона, както на заразени, така и на незаразени водоеми са изследвани чрез 

DCA и RDA анализи. Наличието/отсъствието на D. polymorpha обяснява статистически значима част от 

пространственото изменение в споменатите таксономични групи. Всички количествени променливи на фитопланктона 

(брой индивиди, клетки и биомаса), разделения и видово разнообразие имат статистически значими по-високи стойности 

в незаразените от заразените водни басейни. Отклоненията в таксономичната структура на фитопланктона между двете 

различни проби са значително по-малки от разликите между изследваните водоеми. 

Б.6 Denev, I., Todorov, K., Kirilova, I., Mladenov, R., Stoyanov, P., Dimitrova-Dyulgerova, I. (2018). Genetic diversity of 

Bulgarian representatives of genus Carduus L. (Asteraceae) as revealed by variability in sequences of internal 

transcribed spacers region. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 32(2): 387-396. IF 1.764, SJR 0.394, DOI: 

10.1080/13102818.2017.1400404 

Abstract: The biodiversity of genus Carduus in Bulgaria is grossly under-studied with modern methods, which leads to unclear 

status of species and hampers the assessment of their habitats and conservation status. In this study, we used the variability of 

internal transcribed spacers (ITS) to investigate the biodiversity of Carduus species collected from different floristic regions of 

Bulgaria. Thirty-three samples were processed. Among the studied species, C. acanthoides exhibited the highest ITS variability 

(eight single nucleotide polymorphisms were found). High ITS variability was also found in C. crispus and C. hamulosus, 

demonstrating that some of the local Carduus species possesses unique genetic diversity, which can serve as source for future 

divergence of new forms and subspecies. For each species, unique nucleotides suitable as molecular taxonomy markers were 

identified. However, C. nutans and C. thoermeri displayed completely identical ITS sequences, which is in agreement with all 

ITS sequences of these species collected elsewhere in the world and deposited in the NCBI database. After careful analyses of 

both molecular and morphological data, we propose to restore C. nutans and C. thoermeri as one species with two subspecies. 

Namely, Carduus nutans subsp. nutans and Carduus nutans subsp. thoermeri. We recommend diameter of capitulum, length of 

peduncle, width of peduncle and width of bract as diagnostic features of taxonomic significance for distinguishing the two 

subspecies. 

Резюме: Биоразнообразието на род Carduus в България е недостатъчно проучено със съвременни методи, което води до 

неясен статус на видовете и затруднява оценката на техните местообитания и природозащитен статус. В това проучване 

използвахме променливостта на вътрешно транскрибирани спейсъри (ITS), за да изследваме биоразнообразието на 

видове Carduus, събрани от различни флористични райони на България. Обработени са тридесет и три проби. Сред 

изследваните видове, C. acanthoides проявява най-висока ITS вариабилност (открити са осем единични нуклеотидни 

полиморфизми). Висока променливост на ITS беше открита и при C. crispus и C. hamulosus, което показва, че някои от 

местните видове Carduus притежават уникално генетично разнообразие, което може да послужи като източник за 

бъдеща дивергенция на нови форми и подвидове. За всеки вид бяха идентифицирани уникални нуклеотиди, подходящи 

за маркери за молекулярна таксономия. Въпреки това, C. nutans и C. thoermeri показват напълно идентични ITS 

секвенции, които съвпадат с всички ITS секвенции на тези видове, събрани другаде по света и депозирани в базатата 

данни NCBI. След извършване на молекулярни и морфологични анализи на данните, предлагаме C. nutans и C. thoermeri 

да се обединят в един вид с два подвида - Carduus nutans subsp. nutans и Carduus nutans subsp. thoermeri. Препоръчваме 

диаметърът на кошничката, дължината и диаметърът на дръжката на кошничката и ширината на инволукларните 

листчета да се използват като диагностични белези с таксономично значение за разграничаване на двата подвида. 

Б.7 Basheva, D., Moten, D., Stoyanov, P., Belkinova. D., Mladenov, R., Teneva, I. (2018). Content of phycoerythrin, 

phycocyanin, alophycocyanin and phycoerythrocyanin in some cyanobacterial strains: Applications. Engineering in Life 
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Sciences, 18: 861–866. IF 1.936, SJR 0.593 

Abstract: Cyanobacteria are unique prokaryotes, which are capable to perform oxygenic photosynthesis. Within these organisms, 

phycobilisomes (PBS) act as an antenna of the photosynthetic pigment apparatus. Phycobilisomes contain several 

phycobiliproteins (PBP): phycoerythrin (PE), phycocyanin (PC), allophycocyanin (APC) and phycoerythrocyanin (PEC). The 

application of phycobiliproteins in the biotechnology, food industry and medicine during the last years is rapidly increasing. The 

aim of our study was to assess the qualitative and quantitative content of phycoerythrin, phycocyanin, allophycocyanin and 

phycoerythrocyanin in 14 cyanobacterial strains kept in Plovdiv Algal Culture Collection (PACC) and 4 strains purchased from 

the Culture Collection of Autotrophic Organisms (CCALA). Our data demonstrated that three strains of Microcoleus autumnalis 

(PACC 5505, PACC 5522 and PACC 5527) have high potential to produce phycoerythrins (0.132, 0.201 and 0.136 mg/mL, 

respectively). Similarly, oneMicrocoleus autumnalis strain (PACC 5522) and one strain of Leptolyngbya boryana (CCALA 084) 

are suitable for biotechnological production of phycocyanins (0.051 and 0.264 mg/mL, respectively) as well as allophycocyanins 

(0.102 and 0.171 mg/mL, respectively). In addition, the data about the pigment content could be used as a biochemical marker for 

taxonomic purposes within the group. 

Резюме: Цианобактериите са прокариоти, които са способни да извършват кислородна фотосинтеза. В рамките на тези 

организми фикобилизомите (PBS) действат като антена на апарата за фотосинтетичен пигмент. Фикобилизомите 

съдържат няколко фикобилипротеини (PBP): фикоеритрин (PE), фикоцианин (PC), алофикоцианин (APC) и 

фикоеритроцианин (PEC). Прилагането на фикобилипротеини в биотехнологията, хранително-вкусовата промишленост 

и медицината през последните години бързо се увеличава. Целта на нашето изследване беше да се оцени качественото и 

количественото съдържание на фикоеритрин, фикоцианин, алофикоцианин и фикоеритроцианин в 14 цианобактериални 

щама, съхранявани в алгологичната колекция на Пловдивския университет (PACC) и 4 щама, закупени от Culture 

Collection of Autotrophic Organisms (CCALA). Нашите данни показаха, че три щама на Microcoleus autumnalis (PACC 

5505, PACC 5522 и PACC 5527) имат висок потенциал да произвеждат фикоеритрини (съответно 0,132, 0.201 и 0,136 mg 

/ mL). По подобен начин, един щам Microcoleus autumnalis (PACC 5522) и един щам на Leptolyngbya boryana (CCALA 

084) са подходящи за биотехнологично производство на фикоцианини (съответно 0.051 и 0.264 mg / mL), както и 

алофикоцианини (съответно 0.102 и 0.171 mg / mL). В допълнение, данните за съдържанието на пигменти могат да бъдат 

използвани като биохимичен маркер за таксономични цели в групата. 

Б.8 Stoyanov, P., Mladenov, R., Radoukova, Tz., Teneva, I., Belkinova, D., Hristeva, Y., Gecheva, G. (2016). Inventory of 

Bryophytes in the “Bulgarka” Nature Park. Ecologia Balkanica, 8(1): 57-64. SJR 0.123 

Abstract: This study reports data on the diversity of bryophytes in the Bulgarka Nature Park. The registered 55 species belonged 

to 23 families and 46 genera. Six species were with conservation status; 2 were assessed as Not Evaluated. The main threats were 

assessed and measures towards bryophyte conservation were proposed. 

Резюме: Настоящото изследване представя данни за разнообразието на мъховата флора на територията на Природен 

парк „Българка“. Описани са 55 вида, отнасящи се към 46 рода на 23 семейства. Определен е консервационния статус на 

установените видове. 

Б.9 Stoyanov, P., Todorov, K., Mladenov, R. (2016). Study of Plant Species Composition of Grasslands in Mugla Village 

Region (Western Rhodopes, South Bulgaria). Ecologia Balkanica, 8(1): 65-72. SJR 0.123 

Abstract: The study presents data on the diversity of grass species in the region of the village of Mugla (the Western Rhodopes). 

One hundred forty-one species of higher plants belonging to 40 families were registered. (Apiaceae, Aspleniaceae, Asteraceae, 

Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Cistaceae, Cyperaceae, Dipsacaceae, Equisetaceae, Ericaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Hypericaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Lemnaceae, 

Liliaceae, Linaceae, Menyanthaceae, Oleacea, Onagraceae, Orchidaceae, Parnassiaceae, Plantaginaceae, Plumbaginaceae, 
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Poaceae, Polygalaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Valerianaceae and 

Violaceae). Their conservation status was presented, as well as medicinal plants. 

Резюме: Настоящето проучване представя данни за разнообразието на тревната растителност в района на село Мугла 

(Западни Родопи). Описани са 141 вида висши растения, отнасящи се към 40 семейства (Apiaceae, Aspleniaceae, 

Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Cistaceae, Cyperaceae, Dipsacaceae, Equisetaceae, 

Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Hypericaceae, Juncaceae, Lamiaceae, 

Lemnaceae, Liliaceae, Linaceae, Menyanthaceae, Oleacea, Onagraceae, Orchidaceae, Parnassiaceae, Plantaginaceae, 

Plumbaginaceae, Poaceae, Polygalaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, 

Valerianaceae и Violaceae). Посочен е консервационния им статус и са представени лечебните растения. 

Б.10 Todorov, K., Stoyanov, P., Mladenova, Ts., Boyadzhiev, D., Dimitrova-Dyulgerova, I. (2017). Comparative Anatomical 

Leaf Analyses оf Carduus nutans and Carduus thoermeri from Bulgaria. Ecologia Balkanica, 9(2): 29-39. SJR 0.123 

Abstract: The present study provides a comparative anatomical leaf analysis of Carduus nutans L. and C. thoermeri Wienm., 

which belong to the Asteraceae family. Bifacial leaf structure, anomocytic and anisocytic types of stomatal apparatus and two 

types of trichomes (multicellular covering and glandular) were found on the leaves of both species. The quantitative anatomical 

characteristics varied considerably, however; basing on the statistical analyses, the most significant characteristics for 

distinguishing the two taxa are: the number of stomata in the abaxial epidermis, the number of capitated glandular trichomes and 

the number of multicellular covering trichomes in the upper (adaxial) and lower (abaxial) epidermis. 

Резюме: Настоящото проучване представя сравнителна анатомия на листа от Carduus nutans L. и Carduus thoermeri 

Wienm., принадлежащи към семейство Asteraceae. Листата и на двата вида се характеризират с бифациална структура, 

аномоцитен и анизоцитен тип устичен апарат и два типа власинки (многоклетъчни покривни и жлезисти). 

Количествените анатомични характеристики и при двата вида варират значително, като въз основа на статистическите 

анализи са определени най значимите белези за разграничаване на двата таксона, а именно: брой устица по долен 

епидермис, брой главести жлезисти и многоклетъчни покривни трихоми по горен и долен епидермис. 

Б.11 Marinov, Y., Radoukova, Tz., Stoyanov, P., Mladenova, Tz. (2017). Natural Habitats in the Forest-Free Zone of 

Malusha Peak (Protected Area “Bulgarka” BG0000399 and Protected Area “Central Balkan – Buffer” BG0001493). 

Ecologia Balkanica, 9(2): 41-49. SJR 0.123 

Abstract: The object of the study was to investigate the natural habitats in the forest-free zone of Malusha Peak, located on the 

main watershed ridge of the Shipka part of the Central Balkan Mountain range, part of the protected area (PA) “Bulgarka” 

BG0000399 and PA “Central Balkan – Buffer” BG0001493. According to the EUNIS classification used for making the analyses, 

seven types of habitats were described in the studied area, including 5 grasslands, 1 shrubland and 1 rocky. According to Annex 1 

of the Bulgarian Biological Diversity Act, Annex 1 of the Directive 92/43/EEC and the Red Book of Bulgaria, Volume 3, five of 

the habitats have a conservation status, among them 6110* Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of Alysso-Sedion albi, 

being a priority for habitat conservation. The largest part of the studied area (about 95%) is occupied by the habitats E2.33 Balkan 

mountain hay meadows and E 4.438 Oro-Moesian calciphile stripped grasslands. The habitats Oro-Moesian calciphile stripped 

grasslands, as well as the H3.2A13 Balkan Range of the calcicolous chasmophyte communities, are characterized by a high 

degree of naturalness, relic origin and a large number of endemic plant species, which makes them particularly valuable for the 

studied area. 

Резюме: Целта на изследването бе да се проучат природните местообитания в безлесната зона на връх Малуша, 

разположена на главния вододел на Шипка, част от планинския масив на Централен Балкан, част от защитената зона (ЗЗ) 

„Българка“ BG0000399 и ЗЗ „Централен Балкан - буфер“ BG0001493. Съгласно класификацията на EUNIS, използвана за 

извършване на анализите, в изследваната зона са описани седем типа местообитания, включително 5 тревни, 1 храстова 
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и 1 скалиста. Съгласно приложение 1 към Закона за биологичното разнообразие в България, приложение 1 към 

Директива 92/43 / ЕИО и Червената книга на България, том 3, пет от местообитанията имат природозащитен статут, сред 

които 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, като приоритет за 

опазването на местообитанията. Най-голямата част от изследваната площ (около 95%) е заета от местообитанията E2.33 

Планински сенокосни ливади на Балканския полуостров и E 4.438 Алпийски и субалпийски отворени калцифилни тревни 

съобщества. Местообитанията Алпийски и субалпийски отворени калцифилни тревни съобщества, както и 

Старопланински варовикови хазмофитни съобщества, се характеризират с висока степен на естественост, реликвен 

произход и голям брой ендемични растителни видове, което ги прави особено ценни за изследваната област.   

Б.12 Teneva, I., Mladenov, R., Stoyanov, P., Moten, D., Belkinova, D. (2018). Light-repressed protein (LRP) as a suitable 

molecular marker for phylogenic analyses and taxonomic classification within Cyanobacteria. 18th International 

multidisciplinary scientific conference SGEM 2018. Conference proceedings, 18(5.2): 577-584. DOI: 

10.5593/sgem2018/5.2/S20.075, SJR 0.209 

Abstract: Cyanobacteria are prokaryotic, photosynthetic organisms with long evolution, cosmopolitan distribution and great 

biodiversity. Many cyanobacteria produce secondary metabolites with hepatotoxic, neurotoxic or dermatotoxic effects, called 

cyanotoxins. Bloom-forming cyanobacteria can reach high concentrations in water basins and cause death of fish, birds and 

domestic animals, which determines them as ecological and health risk factors. Their simple morphology and high degree of 

variability make their taxonomic classification problematic. Currently, the classification of Cyanobacteria is subject to a complete 

revision. There are several systems for classification of these organisms, but the polyphasic approach, which combines 

morphological, ultrastructural and biochemical features with a leading role of the molecular-genetic markers, is considered to be 

most applicable for taxonomy of the cyanoprokaryotes. Searching for and using of new molecular markers different from the 

widely used 16S rRNA gene sequences results in more precise determination of cyanobacterial strains with unclear taxonomic 

position. The correct taxonomic position and identification of the cyanobacterial strains is very important for all studies related to 

the biological activity of cyanobacteria, their biotechnological application or in the management and monitoring of water. The 

aim of this study was to evaluate whether the Light-Repressed Protein (LRP) can be used as a new molecular marker for 

taxonomic purposes within Cyanobacteria. We have performed phylogenetic analyses of cyanobacterial strains based on LRP 

gene sequences and amino acid sequences by using minimum evolution (ME), maximum parsimony (MP), maximum-likelihood 

(ML), and neighbor-joining (NJ) methods. For comparison, we have used the same strains and methods to generate phylogenetic 

trees based on the 16S rRNA gene sequences. Our results showed that LRP could be used as a suitable molecular marker in 

resolving different phylogenetic clades within Cyanobacteria at generic level and above. Phylogenetic trees based on the LRP 

showed that most of the cyanobacterial species/strains belonging to different genera are grouped in separate clades supported by 

high bootstrap values. The use of LRP as a molecular marker allows to group cyanobacteria according to their habitat (marine or 

freshwater). For example, LRP-based phylogeny of Prochlorococcus marinus showed clustering of species according to their 

ecological adaptation to high or low light intensities. The comparison between the LRP trees and the 16S phylogenetic tree 

showed that the LRP is more accurate molecular marker in resolving phylogenetic relationships within Cyanobacteria at generic 

and species level than the conserved 16S rRNA gene sequence. 

Резюме: Цианобактериите са прокариотни, фотосинтезиращи организми с дълга еволюция, космополитно 

разпространение и голямо биоразнообразие. Много цианобактерии произвеждат вторични метаболити с хепатотоксични, 

невротоксични или дерматотоксични ефекти, наречени цианотоксини. Цианобактериите, образуващи цъфтеж, могат да 

достигнат високи концентрации във водни басейни и да причинят смърт на риби, птици и домашни животни, което ги 

определя като екологични и рискови за здравето фактори. Тяхната проста морфология и висока степен на променливост 

правят таксономичната им класификация проблематична. Понастоящем класификацията на цианобактериите подлежи на 
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пълна ревизия. Съществуват няколко системи за класификация на тези организми, но полифазният подход, който 

съчетава морфологични, ултраструктурни и биохимични характеристики с водеща роля на молекулярно-генетичните 

маркери, се счита за най-приложим за таксономията на цианопрокариотите. Търсенето и използването на нови 

молекулни маркери, различни от широко използваните 16S гРНК генетични секвенции, води до по-точно определяне на 

цианобактериални щамове с неясна таксономична позиция. Правилното таксономично положение и идентификация на 

цианобактериалните щамове е много важно за всички изследвания, свързани с биологичната активност на 

цианобактериите, тяхното биотехнологично приложение или при управлението и мониторинга на водата. Целта на това 

изследване бе да се оцени дали светлинно-инхибираният протеин (LRP) може да се използва като нов молекулен маркер 

за таксономични цели при представителите на Cyanobacteria. Извършихме филогенетични анализи на цианобактериални 

щамове, базирани на LRP генетични секвенции и аминокиселинни последователности, като използваме методите 

minimum evolution (ME), maximum parsimony (MP), maximum-likelihood (ML)  и neighbor-joining (NJ). За сравнение 

използвахме същите щамове и методи за генериране на филогенетични дървета на базата на 16S генни секвенции на 

rRNA. Нашите резултати показват, че LRP може да се използва като подходящ молекулен маркер за разделяне на 

различни филогенетични клъстери в Cyanobacteria на родово ниво и по-високо. Филогенетичните дървета, базирани на 

LRP, показаха, че повечето от цианобактериалните видове/щамове, принадлежащи към различни родове, са групирани в 

отделни клъстери, поддържани от високи bootstrap стойности. Използването на LRP като молекулен маркер позволява да 

се групират цианобактериите според местообитанието им (морски или сладководни). Например, филогенезата, базирана 

на LRP на Prochlorococcus marinus, показва групиране на видове според екологичната им адаптация към висока или 

ниска интензивност на светлината. Сравнението между LRP дърветата и 16S филогенетичното дърво показа, че LRP е 

по-точен молекулен маркер за разрешаване на филогенетични връзки в цианобактериите на родово и видово ниво, 

отколкото запазената генна последователност на 16S rRNA. 

Б.13 Stoyanov, P., Todorov, K., Teneva, I., Mladenova, Ts. (2018). Medicinal Plants on the Territory of the Waterfall 

Canyon Eco-Trail (Soskovcheto Reserve, the Western Rhodopes). Ecologia Balkanica, 10(2): 1-6. SJR 0.103 

Abstract: The study presents data on the species diversity of medicinal plants on the territory of the Waterfall Canyon Eco-trail, 

part of the “Soskovcheto” Reserve (Western Rhodopes Mts. in South Bulgaria). Ninety-six species were recorded, grouped in 42 

families - Apiaceae, Aristolochiacea, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Asteraceae, Athyriaceae, Balsaminaceae, Betulaceae, 

Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Cupressaceae, Ericaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Fagaceae, Geraniaceae, Hypericaceae, Hypolepidaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Orchidaceae, 

Oxalidaceae, Pinaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Polypodiaceae, Primulaceaea, Pyrolaceae, Ranunculaceae, 

Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Thymelaeaceae, Urticaceae, Violaceae. Eighteen medicinal 

plant species were with conservation significance, including endemic, rare and protected species. 

Резюме: Настоящето проучване представя данни за видовото разнообразие на лечебни растения на територията на 

Екопътека „Каньонът на водопадите“, част от резерват „Сосковчето” (Западни Родопи, Южна България). Описани са  

деветдесет и шест вида, отнасящи се към 42 семейства - Apiaceae, Aristolochiacea, Aspidiaceae, Aspleniaceae, Asteraceae, 

Athyriaceae, Balsaminaceae, Betulaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, 

Crassulaceae, Cupressaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Fagaceae, Geraniaceae, Hypericaceae, Hypolepidaceae, 

Lamiaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Oxalidaceae, Pinaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Polypodiaceae, 

Primulaceaea, Pyrolaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Thymelaeaceae, 

Urticaceae, Violaceae. Установени са 18 вида лечебни растения с консервационна значимост, сред които ендемични, 

редки и защитени видове.   

Б.14 Todorov, K., Cheshmedzhiev, I., Stoyanov, P., Mladenova, Ts., Dimitrova-Dyulgerova, I. (2018). Taxonomic structure 
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of the genus Carduus L. in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 10(2): 229-233. SJR 0.103 

Abstract: A key table for species determination of the Bulgarian representatives from the genus Carduus was modified, basing 

on the findings from the biosystematical study. Taxonomic classification of C. nutans and C. thoermeri was assumed, and new 

floristic regions of distribution were found for six species. The species C. uncinatus was not confirmed for the Bulgarian flora. 

Резюме: На базата на получените резултати от биосистематичното проучване на род Carduus в България e aктуализиран 

ключа за определяне на видовете от родa. Взети са таксономични решения, засягащи C. nutans и C. thoermeri. За 6 вида 

са посочени нови флористични райони на разпространение. Видът C. uncinatus не е потвърден за българската флора. 

Б.15 Teneva, I., Basheva, D., Mladenova, Ts., Stoyanov, P., Belkinova, D., Mladenov, R. (2018). Species composition and 

toxic potential of Cyanobacteria in some Western Rhodopes dams. Ecologia Balkanica, 10(2): 111-121. SJR 0.103 

Abstract: Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes with cosmopolitan distribution. They are major producers of primary 

biomass and free oxygen in most of the freshwater and marine biomes on the planet. Under certain conditions of the environment, 

these organisms can evolve massively and cause the so-called "water blooms". Very often these blooms are toxic due to the 

ability of some cyanobacteria to produce dangerous toxins (cyanotoxins) with hepatotoxic, neurotoxic or dermatotoxic effects. 

This determines the cyanobacteria as an ecological risk for the aquatic ecosystems as well as a threat for the health of animals and 

humans. Climate changes also lead to an increase in the percentage of cyanobacterial blooms. Therefore, the investigation of the 

species composition of this group in the Bulgarian reservoirs, the tracking of the blooms frequencies as well as the assessment of 

their toxic potential is of great importance. Unfortunately, such data at this stage are scarce. This study presents data on the 

species composition and toxic potential of Cyanobacteria during the summer months of 2017 in five reservoirs (Batak, Dospat, 

Shiroka polyana, Golyam Beglik and Krichim dams) in the Western Rhodope Mountain. During the investigation period, except 

the representatives of Cyanobacteria, seven algal phyla (Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Dinoflagellata, 

Cryptophyta, Chrysophyta and Xantophyta) were also found in the dams. The frequency and percentage of cyanobacteria were 

reported. A taxonomic list of the determined cyanobacterial species is given for each water body. In addition, a quantitative 

characteristic for each species (density and biomass) was performed. By using ELISA tests for cyanotoxins we have analyzed the 

presence of microcystins/nodularins (MCs/Nod) and saxitoxins (STXs). Cyanotoxins were found in four of the studied water 

basins - Dospat Dam, Batak Dam, Shiroka polyana Dam and Krichim Dam. 

Резюме: Цианобактериите са фотосинтетични прокариоти с космополитно разпределение. Те са основни производители 

на първична биомаса и свободен кислород в повечето сладководни и морски биоми на планетата. При определени 

условия на околната среда тези организми могат да се развиват масово и да причинят т. нар. „цъфтеж на водата“. Много 

често тези цъфтежи са токсични поради способността на някои цианобактерии да произвеждат опасни токсини 

(цианотоксини) с хепатотоксични, невротоксични или дерматотоксични ефекти. Това определя цианобактериите като 

екологичен риск за водните екосистеми, както и заплаха за здравето на животните и хората. Климатичните промени 

също водят до увеличаване на процента на цианобактериалния цъфтеж. Затова изследването на видовия състав на тази 

група в българските водоеми, проследяването на честотите на цъфтежа, както и оценката на техния токсичен потенциал 

е от голямо значение. За съжаление на този етап такива данни са оскъдни. Това проучване представя данни за видовия 

състав и токсичния потенциал на цианобактериите през летните месеци на 2017 г. в пет водоема (язовири Батак, Доспат, 

Широка поляна, Голям Беглик и Кричим), разположени в Западни Родопи. По време на периода на изследване, освен 

представителите на цианобактерии, в язовирите са открити и представители на седем други отдела водорасли 

(Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Dinoflagellata, Cryptophyta, Chrysophyta и Xantophyta). Отчетена е честотата и 

процентът на цианобактериите. За всеки воден обект е даден таксономичен списък на определените цианобактериални 

видове. В допълнение бе извършена количествена характеристика за всеки вид (плътност и биомаса). Използвайки 

ELISA тестове за цианотоксини, анализирахме наличието на микроцистини/нодуларини (MCs/Nod) и сакситоксини 
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(STXs). Цианотоксини са открити в четири от изследваните водни басейни - язовир Доспат, язовир Батак, язовир 

Широка поляна и язовир Кричим. 

Б.16 Radoukova, Tz., Dimitrova-Dyulgerova, I., Mladenov, R., Stoyanov, P. (2018). Phytoecological Study of Selected 

Wetlands in Southern Bulgaria. Ecologia Balkanica, 10(2): 155-164. SJR 0.103 

Abstract: The floristic composition of vascular plants of three moisture zones, along the river Maritsa - “Rice-field Plovdiv”, 

protected zone (PZ) “Rice-field Tsalapitsa” and protected area (PA) “Martvitsata Zlato Pole“, was described in terms of 

phytogeographic elements, biological spectrum, conservation value and anthropogenic impact. The predominant floristic 

elements in the three areas were European-Asiatic (Eur-As) and European-Mediterranean (Eur-Med). The biological spectrum 

was limited to 3 life forms: predominant Therophytes (Th), followed by Hemicryptophytes (H) and a small percentage – 

Phanerophytes (Ph). Fifteen of the identified species have conservation status and they are included in the "IUCN Red List of 

Threatened Species" with the category "least concern". The anthropogenic impact on the floristic composition of the three areas 

was expressed in the presence of a large number of weed, ruderal, and invasive species. 

Резюме: Описан е флористичният състав на висшите растения от три влажни зони по поречието на река Марица - 

„Оризища Пловдив“, защитена зона (ЗЗ) „Оризища Цалапица“ и защитена местност (ЗМ) „Мъртвицата - Злато поле“ по 

фитогеографски елементи, биологичен спектър, консервационен статус и антропогенно въздействие. Преобладаващите 

флористични елементи в трите области са европейско-азиатски (Eur-As) и европейско-средиземноморски (Eur-Med). 

Биологичният спектър е ограничен до 3 жизнени форми: преобладаващи терофити (Th), последвани от хемикриптофити 

(H) и малък процент - фанерофити (Ph). Петнадесет от идентифицираните видове имат консервационен статус и са 

включени в "Червения списък на застрашените видове“ по IUCN с категорията "least concern". Антропогенното 

въздействие върху флористичния състав на трите области се изразява в присъствието на голям брой плевелни, 

рудерални, чужди и инвазивни видове. 

 

 

В. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ В СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И 

ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ (НАЦИД, 2019) 

 
В.1 Teneva, I., Stoyanov, P., Mladenov, R., Dzhambazov, B. (2012). Molecular and phylogenetic characterization of two 

species of the genus Nostoc (Cyanobacteria) based on the cpcB-IGS-cpcA locus of the phycocyanin operon. Journal of 

BioScience and Biotechnology, 1(1): 9-19. 

Abstract: Traditionally, the taxonomy of the genus Nostoc is based on morphological and physiological characters. The extreme 

morphological variability of the Nostoc species, due to their life cycle and environmental conditions, hampers the correct 

identification of the individual species. This is also one of the reasons for the disputed taxonomic positions and relationships 

between the genera Anabaena–Aphanizomenon as well as between Anabaena–Nostoc. Therefore, it is necessary to use additional 

markers for development of a polyphasic classification system of order Nostocales. In light of this, we here present the first 

molecular and phy-logenetic characterization of two species of the genus Nostoc (Nostoc linckia and Nostoc punctiforme) based 

on the cpcB-IGS-cpcA locus of the phycocyanin oper-on. The phylogenetic position of these two species within order Nostocales 

as well as within division Cyanobacteria has been determined. Our results indicate that genus Nostoc is heterogeneous. Analysis 

of the IGS region between cpcB and cpcA showed that Nostoc and Anabaena are distinct genera. Reported molecular and 

phylogenetic data will be useful to solve other problematic points in the tax-onomy of genera Aphanizomenon, Anabaena and 

Nostoc. 

Резюме: Традиционно таксономията на род Nostoc се основава на морфологични и физиологични характеристики. 

Изключителната морфологична изменчивост на  видовете от род Nostoc, дължаща се на жизнения цикъл и условията на 
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околната среда, затруднява правилното идентифициране на отделните видове. Това е и една от причините за спорните 

таксономични позиции и взаимовръзки между родовете Anabaena и Aphanizomenon, както и между Anabaena и Nostoc. 

Това довежда до необходимостта от използването на допълнителни маркери за прилагане на полифазната 

класификационна система за отдел Nostocales. Представено е първото молекулярно и филогенетично изследване на два 

вида от  род Nostoc (Nostoc linckia и Nostoc punctiforme), базирано на cpcB-IGS-cpcА локуса на фикоцианиновия оперон. 

Определено е филогенетичното позициониране на тези два вида както в рамките на разред Nostocales, така и в отдел 

Cyanoprokaryota. Резултатите показват, че род Nostoc е хетерогенен. Анализът на IGS региона между cpcB и cpcА локуса 

показа, че Nostoc и Anabaena са различни родове. Докладваните молекулярни и филогенетични данни ще бъдат полезни 

за решаване на други таксономични затруднения при родовете Aphanizomenon, Anabaena и Nostoc. 

В.2 Teneva, I., Stoyanov, P., Belkinova, D., Dimitrova-Dyulgerova, I., Mladenov, R., Dzhambazov, B. (2012). Production of 

cyanobacterial toxins from two Nostoc species (Nostocales) and evaluation of their cytotoxicity in vitro. Journal of 

BioScience and Biotechnology, 1(1): 33-43. 

Abstract: Cyanobacteria are among the oldest autotrophic organisms with cosmopolitan distribution and known as producers of 

secondary metabolites with toxic properties named “cyanotoxins”. Studies with respect to toxin production of genus Nostoc are 

yet limited. In the present study we have investigated two Nostoc species (Nostoc linckia and Nostoc punctiforme) for production 

of intracellular and/or extracellular compounds with cytotoxic potential. Extracts and algal growth media were assessed by 

different in vitro tests using freshly established mouse primary cultures from different tissues and one fish cell line. Our data 

showed that the mouse cells are more sensitive to toxic compounds than the fish cells. Both Nostoc species produced intracellular 

and extracellular bioactive compounds with different effects on mouse and fish cells. The presence of cyanotoxins as anatoxin-a 

and microcystins/nodularin was confirmed by HPLC and ELISA analyses. Therefore, Nostoc species are not only sources of 

bioactive compounds with therapeutic action, but they can be a potential hazard to aquatic systems as well as to animal and 

human health. 

Резюме: Цианобактериите са сред най-древните автотрофни организми с космополитно разпространение и известни 

като производители на вторични метаболити с токсични свойства, наречени „цианотоксини“. Проучванията по 

отношение на продуцирането на токсини от род Nostoc все още са ограничени. В настоящото проучване сме изследвали 

два вида Nostoc (Nostoc linckia и Nostoc punctiforme) за продуцирането на вътреклетъчни и/или извънклетъчни 

съединения с цитотоксичен потенциал. Екстрактите и хранителната среда на водораслите се оценяват чрез различни in 

vitro тестове, използвайки свежо приготвени миши първични култури от различни тъкани и една рибна клетъчна линия. 

Нашите данни показват, че мишите клетки са по-чувствителни към токсичните съединения от рибните клетки. И двата 

вида Nostoc произвеждат вътреклетъчни и извънклетъчни биоактивни съединения с различни ефекти върху миши и 

рибни клетки. Наличието на цианотоксини като анатоксин-а и микроцистини/нодуларин се потвърждава чрез HPLC и 

ELISA анализи. Следователно видовете Nostoc са не само източници на биоактивни съединения с терапевтично 

действие, но могат да представляват и потенциална опасност за водните системи, както и за здравето на животните и 

хората. 

В.3 Stoyanov, P., Teneva, I., Mladenov, R., Belkinova, D. (2013). Diversity and еcology of the phytoplankton of filamentous 

blue-green algae (Cyanoprokaryota, Nostocales) in Bulgarian standing waters; Ecologia Balkanica, 5(2): 1-6. 

Abstract: The current study presents data about the diversity and ecology of filamentous blue-green algae, found in the 

phytoplankton of 42 standing water basins in Bulgaria. We identified 9 species from Cyanoprokaryota, which belong to 5 genera 

from order Nostocales. Ecological characterization of the identified species has been performed. Data about the physicochemical 

parameters of the water basins are also provided. 

Резюме: Настоящото изследване представя данни за разнообразието и екологията на нишковидни синьозелени 
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водорасли, установени във фитопланктона на 42 български водоема. Идентифицирани са 9 вида от отдел 

Cyanoprokaryota, отнасящи се към 5 рода от разред Nostocales. Направена е екологична характеристика на установените 

цианопрокариотни видове. Представени са данни за физико-химичните параметри на водните басейни. 

В.4 Teneva, I., Stoyanov, P., Dzhambazov, B., Mladenov, R., Belkinova, D. (2015). What is known about Cyanoprokaryota 

and the algal blooms along the Bulgarian Black Sea coast: an overview. Journal of BioScience and Biotechnology, 4(3): 

239-244. 

Abstract: This article presents a summary of the research related to the taxonomic composition, algal blooms and toxic potential 

of representatives from Cyanoprokaryota (Cyanobacteria, Cyanophyta) in the coastal waters of the Bulgarian Black Sea area. 

Main strands of the algal research, including Cyanoprokaryota, are presented in a chronological order. The taxonomic 

composition of cyanoprokaryotic microorganisms, their importance as a part from the algal flora of the Bulgarian Black Sea coast 

and the main problems caused by this group organisms are discussed. This information could be used as a basis for future 

investigations related to the taxonomy, diversity, distribution and evaluation of the biological activity of cyanoprokaryotic species 

in the Black Sea and particularly in the Bulgarian coast area. 

Резюме: Това проучване представя обобщени изследвания, свързани с таксономичния състав, цъфтежа на водораслите и 

токсичния потенциал на представители от цианопрокариота (Cyanobacteria, Cyanophyta) в крайбрежните води на 

българското Черноморие. Основните направления на изследването на водорасли, включително Cyanoprokaryota, са 

представени в хронологичен ред. Обсъждат се таксономичният състав на цианопрокариотни микроорганизми, тяхното 

значение като част от алгофлората на българското Черноморие и основните проблеми, причинени от тази група 

организми. Това проучване може да бъде използвано като основа за бъдещи изследвания, свързани с таксономията, 

разнообразието, разпространението и оценката на биологичната активност на цианопрокариотните видове в Черно море 

и по-специално в българското крайбрежие. 

В.5 Stoyanov, P., Dimitrova-Dyulgerova, I., Teneva, I., Todorov, K., Mladenov, R. (2015). Inventory of Pteridophytes on the 

Territory of “Bulgarka” Nature Park. Ecologia Balkanica, 7(2): 29-34. 

Abstract: This study reports data on the diversity of Pteridophyte of the “Bulgarka” Nature Park. Twenty-nine species belonging 

to the divisions Lycopodiophyta, Equisetophyta and Polypodiophyta were identified, including six new species to the park: 

Asplenium onopteris, Dryopteris dilatata, Equisetum palustre, Huperzia selago, Ophioglossum vulgatum and Polystichum 

lonchitis. Among the identified species the ferns were prevailing. Fifteen species were medicinal plants and eight species have 

conservation significance. The status of the populations and major threats to the habitats were discussed. 

Резюме: Проучване е разнообразието на папратообразните растения от територията на Природен парк „Българка”. 

Установени са двадесет и девет вида, принадлежащи към отделите Lycopodiophyta, Equisetophyta и Polypodiophyta, 

включително шест нови вида за парка: Asplenium onopteris, Dryopteris dilatata, Equisetum palustre, Huperzia selago, 

Ophioglossum vulgatum и Polystichum lonchitis. Сред идентифицираните видове преобладават папратите. Петнадесет вида 

от установените растения са лечебни, а осем вида имат консервационен статус. Анализирано е състоянието на 

популациите и основните заплахи за местообитанията. 

В.6 Radoukova, Tz., Stoyanov, P., Nikolov, N., Todorov, K. (2015). Determination of the conservation values of the 

Platanus orientalis L. population in the protected area “Chinarite”, village Belastitsa, Minicipality Rhodopi. Journal of 

BioScience and Biotechnology, se/online, 255-258. 

Abstract: On the ground of “National methodological guidance for determination, management and monitoring of forests of high 

conservation significance’’ (2005), an observation was done about the condition and conservation values of the determine as a 

protected area plane-tree forest, in the land of Village Belastitsa, Minicipality Rhodopi. According to the twelve indicators, the 

status of P. orientalis population is good; as the low seed renovation capacity of the forest should be considered, because it would 
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endanger its future condition and growth. 

Резюме: Въз основа на „Национално методическо ръководство за определяне, управление и мониторинг на гори с висока 

консервационна стойност (2005 г.) бе направено наблюдение за състоянието и стойностите на консервация на 

определената като защитена местност равнинна гора в землището на с. Беласица, Община Родопи. Според дванадесетте 

индикатори състоянието на изследваната популация на P. orientalis е добра, като трябва да се има предвид слабата 

семенна възобновителна способност на гората, което би застрашило бъдещото й състояние и развитие. 

В.7 Marinov, Y., Cheshmedzhiev, I., Mladenov, R., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Teneva-Dzhambazova, I., 

Stoyanov, P. (2015). Floristic analysis of the central part of Mt Shipka (Central Balkan, Bulgaria). Phytologia Balcanica, 

21(3): 303-314. 

Abstract: The object of investigation is the region of peak Malusha, Kozyata Reka river and the adjacent territories. The studied 

area is located in the main watershed ridge of the Shipka divide of Central Balkan Range. Identified are 621 species of vascular 

plants belonging to 355 genera and 88 families. A description of the floristic composition is made. Attached is the so far compiled 

list of the identified plant species. A table is offered with the important plant species that occur within the mountain massif. 

Identified are 23 plant species with international protection status, subject to conservation in the Protected Zone Balgarka 

BG0000399 and Protected Zone Central Balkan - buffer BG0001493. 

Резюме: Обект на проучване е регионът на връх Малуша, река Козята река и прилежащите територии. Проучената зона е 

разположена в главния вододел на Шипченския дял на Централен Балкан. Идентифицирани са 621 вида кормусни 

растения, принадлежащи към 355 рода и 88 семейства. Направено е флористично описание. Приложен е списък на 

установените растителни видове. В табличен вид са представени растителни видове с консервационен статус, срещащи 

се в изследваната територия. Идентифицирани са 23 растителни вида с международен статут на защита, подлежащи на 

опазване в защитена зона Балгарка BG0000399 и защитена зона Централен Балкан - буфер BG0001493. 

В.8 Dimitrova-Dyulgerova, I., Mollova, S., Mladenova, Ts., Todorov, K., Stoyanov, P. (2017). Medicinal plants on the 

territory of the Municipality of Dospat. Journal of BioScience and Biotechnology, 6(1): 59-71. 

Abstract: The study presents data on the species diversity of medicinal plants on the territory of the Municipality of Dospat 

(Western Rhodopes). 332 species were described, grouped in 75 families. The Asteraceae, Lamiaceae and Rosaceae families 

were represented by the largest species diversity, perennial herbaceous plants being predominant. There were 72 medicinal plant 

species of conservation significance, including endemic, rare and protected species. 

Резюме: Настоящото проучване представя данни за видовото разнообразие на лечебните растения на територията на 

община Доспат (Западни Родопи). Описани са 332 вида, групирани в 75 семейства. С най-голямо видовото 

разнообразието са семействата Asteraceae, Lamiaceae и Rosaceae, като преобладават представителите на 

многогодишните тревисти растения. Установени са 72 вида лечебни растения с консервационна значимост, сред които 

ендемични, редки и защитени видове.   

 

 
Г. РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ В СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, НЕРЕФЕРИРАНИ И 

НЕИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИТЕ БАЗИ ДАННИ WEB OF SCIENCE И SCOPUS 

 

Г.1 Mladenov, R., Stoyanov, P. (1999). A new form of Scenedesmus Meyen (Chlorophyta). In: Research reports of the Union 

of scientists in Bulgaria-Stara Zagora, Current trends in the development of fundamental and applied sciences. Volume 1. 

Stook-breeding, Plant-growing and Veterinary Medicine, 222-225. 

Abstract: The changeability of Scenedesmus pectinatus, Scenedesmus regularis and Scenedesmus acuminatus is examined 

closely. The changes that come when cultivating in different feeding medium and during the ontogenesis. A new form of S. 
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pectinatus is described. It proved that S. regularis is really existing species. 

Резюме: Проучена е изменчивостта на Scenedesmus pectinatus, Scenedesmus regularis и Scenedesmus acuminatus. Описани 

са измененията, наблюдавани при култивирането на видовете при различни хранителни среди и по време на 

онтогенезата им. Описана е нова форма на  Scenedesmus pectinatus. Потвърдено е, че Scenedesmus regularis е реално 

съществуващ вид. 

Г.2 Stoyanov, P., Mladenov, R. (2000). Comparative research of the ontogenesis to species of the genus Scenedesmus 

(Chlorophyta). Research reports of the Union of scientist in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 

volume 1. National science session of young scientist, 353-356. 

Abstract: The ontogenetical development of Scenedesmus acuminatus f. acuminatus, Scenedesmus acuminatus f. tortuosus, 

Scenedesmus pectinatus f. pectinatus, Scenedesmus pectinatus f. regularis is examined closely. The changes that occurred in their 

coenobium are also studied. Common and distinctive features of single forms is specified.  

Резюме: Изследвано е онтогенетичното развитие на Scenedesmus acuminatus f. acuminatus, Scenedesmus acuminatus f. 

tortuosus, Scenedesmus pectinatus f. pectinatus, Scenedesmus pectinatus f. regularis. Проучени са измененията, настъпващи в 

техните ценобии. Определени са общите и специфичните белези на отделните форми. 

Г.3 Teneva, I., Stoyanov, P., Belkinova, D. (2001). Continual preservation of Microalgae. In: Research reports of the Union 

of scientists in Bulgaria-Stara Zagora, 40 years Stara Zagora Union of Scientist, volume 1. Natural, Mathematical and 

Technical sciences, 96-101. 

Abstract: Condition for continual preservation of algae cultures on solid nutrition have been investigated. Optimum interval for 

subcultivation of cultures from Chlorophyta and Rhodophyta was reported. It was established that the cultures from both genera 

Scenedesmus and Porphyridium keep high viability and they can seed once yearly. Simultaneously, optimum interval for seeding 

of cultures from genus Dunaliella is six months. 

Резюме: Изследвани са условията за продължително съхраняване на водорасловите култури в хранителни среди. 

Отчетен е оптималният интервал за субкултивиране на култури от Chlorophyta и Rhodophyta. Установено е, че културите 

от род  Scenedesmus и род Porphyridium поддържат висока жизнеспособност и могат да се препосяват веднъж годишно, 

докато оптималният интервал за пресяване на култури от род Dunaliella е шест месеца. 

Г.4 Stoyanov, P., Kiryakov, I., Mladenov, R., Teneva, I. (2011). Notes on the morphology and ecology of Pithophora 

oedogonianа (Montagne) Wittrock (Cladophorales, Chlorophyta). (Article in Bulgarian with English Abstract). Trav. Sci. 

Univ. Plovdiv (Plantarum), 41(6): 69-78. 

Abstract: In this study Pithophora oedogoniana (MONTAGNE) WITTROCK is reported for the fi rst time from the algal fl ora 

of Bulgaria. The variability of the diagnostic features of the found population was investigated. Ecological data are given as well. 

Резюме: За първи път  Pithophora oedogonianа (MONTAGNE) WITTROCK се съобщава за водорасловата флора на България. 

Изследвана е вариабилността на диагностичните белези в откритата популация. Приложени са екологичните данни. 

Г.5 Stoyanov, P., Bileva, T., Mladenov, R., Belkinova, D., Dimitrova-Dyulgerova, I., Teneva, I. (2011).
 
Study of the in vitro 

influence of Chlorella vulgaris on vine microcuttings infected with the carrier of GFLV Xiphinema index. Trav. Sci. Univ. 

Plovdiv (Plantarum), 41(6): 79-88. 

Abstract: Suppressing effect of Chlorella vulgaris on the growth of the ectoparasite Xiphinema index has been found. The infl 

uence of Chlorella vulgaris on the development of vines artifi cially infected with Xiphinema index at in vitro conditions has been 

studied. 

Резюме: Установен е потискащ ефект на Chlorella vulgaris върху развитието на ектопаразита Xiphinema index. 

Изследвано е влиянието на Chlorella vulgaris при лози, изкуствено заразени с Xiphinema index при in vitro условия. 

Г.6 Dimitrova-Dyulgerova, I., Ivanova, D., Stoyanov, P., Teneva, I., Belkinova, D. (2011). Scenedesmus bernardii G.M. 
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Smith – a sensitive bioindicator to heavy metals presence in water. Trav. Sci. Univ. Plovdiv (Plantarum), 41(6): 125-140. 

Abstract: The impact of increasing concentrations of Cd, Zn and Pb on the growth and morphology of Scenedesmus bernardii 

was investigated. It was established that growth and development of algal cultures are suppressed by the presence of heavy metals 

in the medium. The strongest effect was observed under the influence of Zn (even at sublethal concentrations), followed by Cd, 

and the weakest – in Pb. Species react with morphological changes – the formation of single cells (82% for Zn); abundant mucus 

secretion; occurrence of compact coenobia and coenobial aggregates. Scenedesmus bernardii reveals high sensitivity to the 

presence of heavy metals and therefore can be recommended as a bioindicator in a “screening investigation”, for presence of 

these toxic elements in water. 

Резюме: Изследвано е въздействието на нарастващи концентрации от Cd, Zn и Pb върху растежа и морфологията на 

Scenedesmus bernardii. Установено е, че растежа и развитието на водорасловите култури се потиска при наличие на 

тежки метали в средата. Най-силен ефект се наблюдава под въздействието на цинк (дори в сублетални концентрации), 

следван от кадмий и най-слабо е потискането в присъствието на Pb. Видът реагира с морфологични изменения – 

формиране на единични клетки (82% при Zn); отделяне на слуз; формиране на нетипични компактни ценобии и 

ценобиални агрегати. Scenedesmus bernardii проявява висока чувствителност по отношение присъствието на тежки 

метали и би могъл да бъде препоръчан като биоиндикатор при скринингови изследвания за присъствието на тези 

токсични елементи в сладководни басейни. 

Г.7 Moten, D., Stoyanov, P., Teneva, I., Dzambazov, B. (2011). Pollen allergens and bioinformatic analysis of the immune 

epitopes related to pollen allergy. Trav. Sci. Univ. Plovdiv (Plantarum), 41(6): 189-204. 

Abstract: Pollen allergy is one of the most common allergies worldwide and it has been attributed to cross-reactive IgE. It may 

be also responsible for the development of plant food allergy inducing primary sensitization of susceptible individuals, which 

results secondary allergy to plant foods via cross-reactivity. The aim of this study was to compare the known pollen T-cell and B-

cell epitopes and to analyze their cross-reactivity. Using bioinformatic approaches, we have identifi ed the most abundant pollen 

epitope sequences. We have selected 16 often-repeated sequences within the investigated T- and B-cell epitopes and 11 of them 

contained MHC class-II binding regions. Some of the sequences had high percent of identity with sequences of other proteins 

found in pathogens suggesting that previous infections with some of these pathogens could be responsible for the initial priming 

of the T-cells and production of antibodies cross-reacting with pollen allergens. 

Резюме: Поленовата алергия е една от най-често срещаните алергии в световен мащаб и се свързва с крос-реактивността 

на IgE. Този тип алергия може да причини развитие на свръхчувствителност и към растителни храни предизвиквайки 

първична сенсибилизация на чувствителни индивиди, което от своя страна да доведе до крос-реактивност и вторична 

алергия към храни от растителен произход. Целта на настоящето изследване е да се сравнят известните до момента Т- и 

В-клетъчни поленови епитопи и да се анализира тяхната крос-реактивност. Чрез използването на биоинформатични 

методи са идентифицирани най-често срещаните амино-киселинни секвенции на поленовите епитопи. Селектирани са 16 

често повтарящи се амино-киселинни секвенции в изследваните T-и B-клетъчни епитопи, като 11 от тях съдържат MHC 

клас II свързващи участъци. Някои от амино-киселинните секвенции имат висок процент на идентичност с 

аминокиселинни секвенции на други протеини, изолирани от патогенни организми, което предполага, че предишни 

инфекции с подобни патогени, биха могли да инициират първоначалното сенсибилизиране на Т-клетките и производство 

на антитела с крос-реактивност към поленови алергени. 

Г.8 Bozov, P., Stoyanov, P., Iliev, I., Mladenov, R., Vasileva, T. (2012). Antifeedant activity of natural neo-clerodane 

diterpenes, isolated from Scutellaria alpina L. and Salvia splendens Ker.-Gawl. and four synthetic derivatives, against 

Leptinotarsa decemlineata Say larvae. In: PU “P. Hilendarski”, Jubilee Proceedings “Biological sciences for a better 

future”, 186-194. 
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Abstract: Treatment of leaf disks with solvents of six neo-clerodane diterpenes isolated from Scutellaria alpina and Salvia 

splendens and of fi ve their synthetic derivatives, resalted in a signifi cant antifeedant activity against Leptinotarsa decemlineata 

larvae in choice and no-choice asseys. Relationship structure-activity and changes in the antifeedant activity associated with 

certain structural features of the compoundes are discussed. As a standard is used Scutecyprol A. 

Резюме: Третирането на дискове от листа на картофи с разтвори на шест неоклеродан дитерпенови съединения, 

изолирани от Scutellaria alpina и Salvia splendens, и на пет техни химични производни показаха от добра до много добра 

антифидантна активност срещу ларви на Leptinotarsa decemlineata. Тестуването бе проведено при условия с избор и без 

избор. Дискутирана е връзката антифидантна активност – структура и зависимостта й от характерни функционални 

групи и фрагменти. Като стандарт е използван Scutecyprol A. 

Г.9 Belkinova, D., Mladenov, R., Dimitrova-Dyulgerova, I., Teneva, I., Stoyanov, P., Cheshmedjiev, S. (2012). 

Phytoplankton of the Stouden Kladenets Reservoir (Eastern Rhodope Mountains, Bulgaria). In: PU “P. Hilendarski”, 

Jubilee Proceedings “Biological sciences for a better future”, 42-61. 

Abstract: The subject of the research was to determine the taxonomic composition, species richness and abundance of the 

summer phytoplankton in the Stouden Kladenets Reservo ir (the eastern Rhodope Mountains, Bulgaria). A total of 30 taxa were 

found, belonging to 6 Divisions: Cyanoprokaryota – 3, Chlorophyta – 14, Zygnemaphyta – 3, Chrysophyta – 1, Euglenophyta – 3 

and Bacillariophyta – 6. The Divisions Chlorophyta (46,7%) and Bacillariophyta (20,0%) turned out to have the largest relative 

species richness in the fl oristic composition. The species’ richness, density and biomass of the phytoplankton increase in the 

direction from the dam wall towards the tail end of the reservoir. On the basis of the species’ composition, species richness and 

abundance of the phytoplankton, the Stouden Kladenets Reservoir aquatory (aquatic territory) can be divided into two zones, 

substan tially differing in water quality. The open reservoir water is oligotrophic, with signs of mesotrophy, whereas in the tail 

part there is strong eutrophication and algae bloom. 

Резюме: Изследван е видовият състав и обилието на летния фитопланктон в язовир „Студен кладенец“. Установени са 

общо 30 вида, които принадлежат към 6 отдела: Cyanoprokaryota – 3, Chlorophyta – 14, Zygnemaphyta – 3, Chrysophyta – 1, 

Euglenophyta – 3, и Bacillariophyta – 6 вида. С най-голямо относително обилие във флористичния състав са отделите 

Chlorophyta (46,7%) и Bacillariophyta (20,0%). Видовото богатство и количественото развитие на фитопланктона 

нарастват в посока от язовирната стена към опашната част на язовира. Въз основа на видовия състав и обилието на 

фитопланктона акваторията на язовир „Студен кладенец“ може да бъде разделена на две зони, които съществено се 

различават по качество на водата. В открития язовир водите са олиготрофни с признаци на мезотрофия, докато към 

опашката на язовира има силно еутрофизиране и водораслов „цъфтеж“. 

Г.10 Stoyanov, P., Belkinova, D., Mladenov, R., Teneva, I. (2012). Analysis of the water in the reservoirs Krushovitsa, Enitsa 

and Valchovets (Northern Bulgaria) for presence of cyanotoxins. In: PU “P. Hilendarski”, Jubilee Proceedings 

“Biological sciences for a better future”, 237-249. 

Abstract: This study presents data on the dominant species Cyanoprokaryota and results from performed toxicological analysis 

of the water regarding presence of cyanotoxins in three relatively small reservoirs located in Pleven district (Northern Bulgaria): 

Krushovitsa reservoir, Valchovets reservoir and Enitsa reservoir. Cyanoprokaryotic species Planktothrix agardhii, Anabaena 

spiroides and Aphanizomenon fl os-aquae, reported repeatedly as producers of hepato- and neurotoxins, were dominant in the 

studied reservoirs with bloom concentrations from 1,03 mg/L to 10,5 mg/L. Analysis of the water samples for presence of 

cyanotoxins was conducted using ELISA kits for microcystins/nodularins and for saxitoxins, HPLC, as well as in vitro 

cytotoxicity tests. Microcystins/nodularins were detected in the water samples collected from Enitsa reservoir and saxitoxins were 

found in the water samples from Valchovets reservoir. 

Резюме: Настоящото изследване представя данни за доминиращите видове Cyanoprokaryota и резултати от 
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токсикологичния анализ по отношение на наличие на цианотоксини в три сравнително малки язовира на територията на 

област Плевен (Северна България), а именно язовирите „Крушовица“, „Вълчовец“ и „Еница“. Цианопрокариотните 

видове Planktothrix agardhii, Anabaena spiroides и Aphanizomenon fl os-aquae, съобщавани многократно като продуценти 

на хепато- и невротоксини, са доминиращи в изследваните водни басейни с цъфтежни концентрации от 1,03 mg/L до 

10,5 mg/L. Анализът на водните проби за наличие на цианотоксини е проведен с помощта на ЕLISA кит за 

микроцистини/нодуларини, ELISA кит за сакситоксини, HPLC, както и in vitro тестове за цитотоксичност. Отчетено е 

наличие на микроцистини/нодуларини в пробите от язовир „Еница“ и „Крушовица“ и сакситоксини в пробата от язовир 

„Вълчовец“. 

Г.11 Stoyanov, P., Mladenov, R., Teneva, I., Belkinova, D. (2016). Study on freshwater algal flora on the territory of the 

Bulgarka Nature Park. Journal of BioScience and Biotechnology, 5(2): 129-137. 

Abstract: The study presents data on the diversity of freshwater algal flora on the territory of the Bulgarka Nature Park. One 

hundred ninety-four species, belonging to 11 divisions were identified. The conservation value of the identified species was 

assessed. 

Резюме: Настоящото изследване представя данни за разнообразието на сладководната алгофлора на територията на 

Природен парк „Българка“. Установени са 194 вида, отнасящи се към 11 отдела. Посочен е консервационния статус на 

идентифицираните видове. 

Г.12 Stoyanov, P., Teneva, I., Mladenov, R., Belkinova, D. (2016). Filamentous cyanoprokaryotes (Cyanoprokaryota/ 

Cyanobacteria) in standing waters of Bulgaria: diversity and ecology. Journal of BioScience and Biotechnology, 5(1): 19-

28. 

Abstract: Cyanoprokaryotes are widespread organisms, which dominate in different water basins. In the present study, we have 

investigated the diversity of this group and related physicochemical parameters in 35 standing water basins in Bulgaria. We found 

29 cyanoprokaryotic species, which belong to 13 genera from the orders Synechococcales, Spirulinales and Oscillatoriales. The 

frequency quotient of each species was calculated. Information about the distribution of the identified species and typology of the 

water basins is also provided. 

Резюме: Синьозелените водорасли са широко разпространени организми, които доминират в различни водни басейни. В 

настоящото проучване е изследвано разнообразието на синьозелените водорасли в 35 български стоящи водоема, както и 

тяхната зависимост спрямо физикохимичните параметри на водата. Установени са 29 вида синьозелени водорасли, 

принадлежащи към 13 рода от разредите Synechococcales, Spirulinales и Oscillatoriales. Изчислена е честотата на 

срещаемост на всеки вид. Предоставена е и информация за разпространението на установените видове и типологията на 

водните басейни. 

Г.13 Stoyanov, P., Teneva, I., Mladenova, Ts., Sirakov, S., Mladenov, R. (2016). Morphological variability of some species of 

Blue-green algae (Cyanoprokaryota), cultivated under different conditions. In: Union of scientists in Bulgaria-Smolyan. 

Scientific Researches. 2: 340-349. 

Abstract: The taxonomical status of blue-green algae (Cyanoprokaryota) is discussing problems because of heterogeneity and 

polyphyletic in these organisms. A number of cyanoprokaryots are greatly mutable in morphological aspect. Their phenotypical 

classification is difficult for this reason. Many of the morphological characteristics, which were used for differentiation the 

species, are not stable and they might have been affected by the environment and according to this fact it is necessary to make 

future investigation in this direction. For studying the mutability in cultivation and to define more accurately diacritical 

morphological characteristics of some genera blue-green algae, there are cultivated five species pure of algae cyanoprokaryots, 

kept in algological collection (РААС) in Department of ”Botany and Methodology of Education on Biology” in Plovdiv 

University “Paisii Hilendarski”: Microcoleus autumnalis, Phormidium papyraceum, Phormidesmis mollе, Leptolyngbya 



19 

 

nostocorum и Nodosilinea bijugata. During the investigation there have been studying the development of these species in 

different nutrition and conditions of cultivation, the microscope analysis of the filaments is made and also the metric 

characteristics of vegetative and apical cells are reported. 

Резюме: Таксономичното състояние на синьо-зелените водорасли (Cyanoprokaryota) е проблематично поради 

разнородността и полифилетичността на тази група организми. Редица цианопрокариотни видове са силно вариабилни в 

морфологично отношение. Поради тази причина тяхната фенотипна класификация е трудна. Много от морфологичните 

белези, които се използват за разграничаване на видовете, не са стабилни и могат да бъдат повлияни от околната среда, 

което определя необходимостта от бъдещи изследвания в тази насока. За проучване на изменчивостта в култура и 

доуточняване на диакритичните морфологични белези на някои родове синьо-зелени водорасли, са култивирани пет 

вида алгологично чисти цианопрокариоти, съхранявани в алгологичната колекция (РААС) на катедра „Ботаника и 

методика на обучението по биология” при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: Microcoleus autumnalis, 

Phormidium papyraceum, Phormidesmis mollе, Leptolyngbya nostocorum и Nodosilinea bijugata. В хода на изследването е 

проследено развитието на тези видове в различни хранителни среди и условия на култивиране, направен е микроскопски 

анализ на нишките и са отчетени метричните белези на вегетативните и апикални клетки. 

Г.14 Teneva, I., Stoyanov, P., Rusinova-Videva, S., Basheva, D., Andonova, Ts., Belkinova, D. (2016). Influence of 

insecticide chlorpyrifos on the growth and morphology of Scenedesmus incrassatulus Bohl. (Chlorophyta, 

Chlorococcales). In: Union of scientists in Bulgaria-Smolyan. Scientific Researches. 2: 331-339. 

Abstract: Biocides and in particular insecticides such as chlorpyrifos, are the main polluters of the environment. Their migration 

from agricultural fields in surface and ground water characterizes them as unregulated organic pollutants in water. Therefore 

finding reliable indicators of them is an important task. This study is part of the ex situ monitoring activities of priority substances 

(chlorpyrifos) in water. It presents the effect of 4 concentrations of insecticide chlorpyrifos (as a% of MAC-EQS) on growth, 

development and morphology of the species Scenedesmus incrassatulus. The experimental part include 72-hour intensive 

cultivation under optimum temperature and light conditions. The effects of chlorpyrifos on the development and morphology of 

S. incrassatulus have been reported. At regular intervals (24-48-72 hour) the density of algal culture was measured and 

morphological analysis of S. incrassatulus on taxonomic characteristics has been performed. 

Резюме: Биоцидите и по-специално инсектицидите като хлорпирифос са основните замърсители на околната среда. 

Преминаването им от селскостопанските земи в повърхностните и подземни води ги характеризира като нерегулирани 

органични замърсители във водата. Следователно намирането на надеждни показатели за тях е важна задача. Това 

проучване е част от дейностите за наблюдение ex situ на приоритетни вещества (хлорпирифос) във вода. То представя 

ефекта на 4 концентрации на инсектицида хлорпирифос (като % от MAC-EQS) върху растежа, развитието и 

морфологията на вида Scenedesmus incrassatulus. Експерименталната част включва 72-часово интензивно култивиране 

при оптимални температури и светлинни условия. Установено е въздействието на хлорпирифос върху развитието и 

морфологията на S. incrassatulus. На равни интервали (24-48-72 часа) е измервана плътността на културата на водорасли 

и е извършен морфологичен анализ на S. incrassatulus спрямо таксономичните характеристики. 

Г.15 Batsalova, T., Teneva, I., Belkinova, D., Stoyanov, P., Rusinova-Videva, S., Dzhambazov, B. (2017). Assessment of 

cadmium, nickel and lead toxicity by using green algae Scenedesmus incrassatulus and human cell lines: Potential in vitro 

test-systems for monitoring of heavy metal pollution. Toxicology and Forensic Medicine Open J. 2(2): 63-73. 

Abstract: Pollution of aquatic ecosystems with heavy metals leads to decrease of the biodiversity and accumulation of toxicants 

in the food chain. Species of the genus Scenedesmus are sensitive indicators of environmental changes and have been used for the 

evaluation of risk factors for contamination of aquatic ecosystems. The microalga Scenedesmus incrassatulus can remove 

chromium and cadmium from the growth medium. Also, mammalian cell lines are another type of test system that has been used 
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to study the mechanisms of heavy metal toxicity. However, little is known about the sensitivity and potential application of 

different human cell lines for bio-monitoring of heavy metal contamination. 

Резюме: Замърсяването на водните екосистеми с тежки метали води до намаляване на биоразнообразието и натрупване 

на токсични вещества в хранителните вериги. Видовете от рода Scenedesmus са чувствителни индикатори за промените в 

околната среда и са използвани за оценка на рискови фактори за замърсяване на водните екосистеми. Микроводораслото 

Scenedesmus incrassatulus може да премахне хром и кадмий от растежната среда. Също така, клетъчните линии на 

бозайници са друг вид тестова система, която се използва за изследване на механизмите на токсичност на тежки метали. 

Малко се знае обаче за чувствителността и потенциалното приложение на различни човешки клетъчни линии за 

биологичен мониторинг на замърсяването с тежки метали.   

Г.16 Stoyanov, P., Todorov, K., Filyova, P., Mladenova, Ts. (2017). Comparative analysis of the researches on the biological 

and pharmacological characteristics of Aloe vera L. and their influence on the human health. In: Research reports of 

National Scientific Conference "Education and Science - for Personal and Public Development", Volume 2, Biology and 

Chemistry. Medicine. 159-180. 

Abstract: The present studying introduces the data about the biological and pharmacological characteristics of Aloe vera L. It is 

proven contentions that in leaves are found over 75 potential biological active compound ingredients - vitamins, enzymes, 

minerals, carbohydrates, lipids, saponins, salicylic acid, amino acid, policarbohydrates, phenol substances and other, which 

defined their anti-inflammatory, immunomodulatory, hepatoprotective, antioxidant, antimicrobial, anticancer and antidiabetic 

effects. It is described the effect of these physiological active substances on the human being and also the potential opportunity 

for using the plant against a number of diseases. 

Резюме: Настоящето проучване представя данни за биологичните и фармакологични свойства на растението Aloe vera. 

Доказано е, че в листата му са открити над 75 потенциално биологично активни съставни елемента - витамини, ензими, 

минерали, захари, липиди, сапонини, салицилова киселина и аминокиселини, полизахариди, фенолни съединения и др., 

които определят неговото противовъзпалително, имуномодулиращо, хепатопротективно, антиоксидантно, 

антимикробно, антитуморно и антидиабетично действие. Описано е въздействието на тези физиологично-активни 

вещества върху човека, както и потенциалните възможности за използване на растението в борбата срещу редица 

заболявания. 

Г.17 Petkov, V., Mladenova, Ts., Stoyanov, P., Mladenov, R. (2018). Study of Superoxide dismutase activity in leaves of 

Sideritis scardica Griseb. (Lamiaceae). Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of 

Pharmacy in Medical University - Plovdiv”, 285-287. 

Abstract: The antioxidant properties of Sideritis scardica have been studied. The activity of the Superoxide dismutase enzyme in 

the leaf of cultivated plants of Sideritis scardica is determined. A comparative analysis of the enzymatic activity in leaves of 

naturally grown plants, cultivated and in vitro cultivated plants was made. Higher levels of superoxide dismutase enzyme activity 

in the leaves of naturally grown plants and cultivated plants were found, while the activity in the leaves of in vitro cultivated 

plants was lower. 

Резюме: Проучени са антиоксидантните свойства на растението Sideritis scardica. Определена е активността на ензима 

супероксидисмутаза в листа от култивирани растения от Sideritis scardica. Направен е сравнителен анализ на ензимната 

активност в листа от диворастящи, култивирани и in vitro растения. Установени са по-високи стойности на активността 

на ензима супероксидисмутаза в листата от диворастящи и култивирани растения, докато в листа от in vitro растения 

активността е по-ниска. 

Г.18 Mladenova, Ts., Petkov, V., Sirakov, S., Stoyanov, P. (2018). Biological study of Micromeria frivaldszkyana (Degen) 

Velen. (Lamiaceae). Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical 
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University - Plovdiv”, 280-284. 

Abstract: A floristic study was conducted on the Bulgarian endemic Micromeria frivaldszkyana on the territory of Natural Park 

"Bulgarka". Five habitats of Micromeria frivaldszkyana found in the habitat H3.2A13 Balkan Range calcicolous chasmophyte 

communities of the EUNIS classification scheme. Determined is the floristic composition of the established habitats, which 

complements the descriptions of the rocky habitats on the territory of the park. An anatomical microscopic analysis of the leaf, 

flower and stem epidermis of one of the Micromeria frivaldszkyana fields is made. There are two types of glandular trichomes – 

capitate and peltate. 

Резюме: Направено е флористично проучване на българският ендемит Micromeria frivaldszkyana на територията на 

Природен парк „Българка“. Установени са пет находища на Micromeria frivaldszkyana, попадащи в местообитание 

H3.2A13 Старопланински варовикови хазмофитни съобщества, съгласно класификацията на EUNIS. Определен е 

флористичния състав на установените находища, с което се допълват описанията на скалните местообитания на 

територията на парка. Направен е анатомичен микроскопски анализ на епидермиса на листата, цветовете и стъблото на 

едно от находищата на  Micromeria frivaldszkyana. Установени са два вида жлезисти трихоми - главести и щитовидни. 
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