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В списания с Импакт фактор 

1. Brushlyanova, B., P.Ivanova, D.Georgiev, M.Georgieva. 2014. Changes in the 

biochemical indices of plums as a result of drying at low positive temperature. Journal 

of BioScience and Biotechnology. SE/ online, 47-50, ISSN: 1314-6246, IF 1,1601 

(2012). 

Abstract 

This study aimed to assess the impact of heat pump drying on biochemical 

properties of plums (Prunus domestica L. Var. Stanley, Gabrovska, Strinava, 

Mirabelle de nancy) and to determine the informative indication to select suitable 

varieties for drying. Drying process was carried out using heat pump dryer at initial 

temperature 45ºC, air flow velocities of 4.6m.s-1 and initial air humidity of 8-10g.kg-1 

up to equilibrium moisture content. The assessment was based on total sugars, 

sucrose, invert sugar, organic acids, ascorbic acid and anthocyanins in fresh and 

dried fruits. A trend towards reducing the values of the indicators, which leads to 

discernibility at α = 0.05 for the four varieties was established. In terms of taste was 

used the total sugars and organic acids ratio, which have a statistical equality 

between the values of fresh and dried fruit at varieties Stanley and Strinava. 

2. Ivanova, P., B. Brushlyanova. 2014. Changes in epiphytic microflora of cherry 

fruit stored at nonchilling and chilling temperatures. Bulg. J. Agric. Sci. in press. IF 

0,189 (2011). 

Abstract 

The objectives of this study were to evaluate the effect of nonchilling and 

chilling temperatures on changes in microbial population of early and middle cherries 

throughout storage during 3 and 9days, respectively, as well as to determine the 



correlation between microbial spoilage losses analyzed by standard methods, and 

visually and weighted. The batches of early varieties Bigaro Byurla, Nalina, Kosara, 

and middle Rozalina, Vega, Raynier were stored nonchilled and chilled at 2-3°C. The 

losses relative to the initial weight and the total aerobic plate count, coliforms, yeasts 

and molds for each sample cherries during storage, regardless of the temperature, 

increased linear. The resistance to microbial spoilage was affected by the decreasing 

temperature, but was also related to the difference in the varieties reaction. The 

negative correlation between molds and yeasts determined by standard method and 

losses certain visually and weighted, in both storage temperatures proves that you 

could not prioritize one or the other method and they should be implemented in 

practice. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ 

В списания 

3. Иванова, П., Д. Луднева, Пл. Моллов, К. Михалев. 2012. Биохимичен 

състав и радикалоулавяща способност на продукти от различни сортове 

малини. Науката за хранене. Между дискусиите и доказателствата, 81-83, ISBN: 

978-954-9977-52-3. 

Резюме 

Изследвани са биохимичния състав и радикалоулавящата способност 

на продукти от различни сортове малини – Хибрид 15  и Хибрид 16 , Шопска 

алена, Люлин, Зева 3 и Олтам близ. Определени са съдържанията на  

антоцианите, общите полифеноли и антирадикаловата активност  на 

нектари и пюрета от избраните от нас сортове и са сравнени с две 

контроли – сорт Шопска алена за нектарите, и сортовете Люлин и Шопска 

алена за пюретата.  

Установи се, че: по отношение на съдържанието на антоциани и 

радикалоулавяща способност нектарите и пюретата от сорт Хибрид 16 

имат по - високо съдържание спрямо продуктите от контролата Шопска 

алена и сорт Хибрид 15, а при втората група пюрета пюретата от сорт 

Зева 3 имат най- високо съдържание на антоциани спрямо пюретата от 

контролата Люлин и Олтан Близ. 



От направеният сравнителен анализ на двете контроли се установи, 

че нектарите и пюретата от сорт Люлин са с по – висока радикалоулавяща 

способност от продуктите от сорт Шопска алена. 

 

4.Бъчваров, В., Г.Маринова, П. Иванова, Н. Михалкова. 2012. 

Антиоксидантна способност на български пива. Хранително-вкусова 

промишленост, 6-7, 31-34. 

Резюме 

Анализирани са 12 пива пилзенски тип, произведени от пивоварните в 

България и присъстващи на нашата трапеза.Оценени са техните физико-

химични показатели и антиоксидантна способност. Пивата се различават 

по своите физико-химични показатели, главно екстрактно съдържание и 

принадлежат към обикновени, отлежали, оригинални, специални и лицензни. 

Екстрактното съдържание е най-ниско при обикновеното пиво“ София“, 

пиво „ Загорка“(11.33%) . Измерената горчивина е 14,3 ГЕ при „ Пиринско“ 

пиво и 30,6 ГЕ при пиво „ Бритос“. С най-висока антиоксидантна способност 

между 1492 и 1189 екв. Vit.C(mmol/l) се отличават пивата „ Бристос“, 

„Астика“, „ София“, „ Леденика“, „ Каменица“, и „ Загорка“. 

Като необикновен комплекс от биологично активни вещества пивото е 

среда за усвояване на храната и умерен начин на живот. 

 

5. Иванова, П., 2013. Разработване на нови асортименти напитки от 

пъпеши.Списание за наука „ Ново знание” година II, (3), 119-121, ISSN 1314-

5703. 

Резюме 

Разработени са напитки на база пъпеши с вложени плодови сокове от 

портокал, банан и облепиха и са сравнени с напитка от пъпеши. 

На напитките е направен сравнителен анализ по изследвани 

показатели съдържание на общи полифеноли, антиоксидантна активност и 

цветови характеристики. 

Установи се, че с най‐високи антиоксидантни свойства и цветови 

характеристики е напитка от пъпеш и облепиха. 

 



6. Иванова, П., 2013. Разработване на напитки тип „ Смути” от пъпеши с 

добавка на мед и кокосова сметана. Списание за наука „ Ново знание” година II, 

(4), 111-115, ISSN 1314-5703 

Резюме 

Разработени са състави и технологична схема на нов продукт “Смути” 

от пъпеш с добавки на мед и кокосова сметана.На база сензорна оценка за 

най-добър вариант е избран „Смути” от пъпеш с вложени 10 % кокосова 

сметана и2 % мед. На новия продукт са проведени анализи по показателите 

цвят, антиоксидантна активност, съдържани на общи полифеноли, сухи 

вещества и активна киселинност. 

 

7. Исерлийска, Д., П. Параскова, П. Иванова. 2014. Някои основни 

хранителни факти на нискоглутенови пюрета, получени от суровина- кестени и 

от брашна – кестенови. Списание за наука „ Ново знание”, година II, (1), 30-33, 

ISSN 1314-5703 

Резюме 

От анализа на резултатите, свързани с хранителните факти на 

пюрета, получени от суровина кестени, се установи, че кестеновите 

пюрета от изследваните сортове кестени имат много ниско съдържание на 

глутен (в рамките на 0,01 g/100g продукт), отличават се с относително 

висока енергийна стойност (в рамките на 300 до 330 kcal/kg) и имат много 

ниско липидно съдържание (в рамките на около 1 %). 

 

8. Исерлийска, Д., П. Параскова, П.Иванова. 2014. Биохимични 

характеристики на кестени. Списание за наука „ Ново знание”, година II, (1), 34-

36, ISSN 1314-5703 

Резюме 

Кестеновата ядка от изследваните български сортове (Карлово и 

Розино) и международните (Buffalo Queen, Lucent, Red Spanish и Skookuma) 

има специфичен хранителен състав, характеризиращ се с високо 

съдържание на захари, много ниско съдържание на протеини, по-специално на 

глутен, много ниско съдържание на липиди и относително високо 

съдържание на аскорбинова киселина, Ca и Mg. 

 



9. Параскова, П., Д.,Исерлийска, П.Иванова. 2014.Технология за получаване 

на ниско-глутенови пюрета от кестени. Списание за наука „ Ново знание”, 

година II, (1), 21-29, ISSN 1314-5703 

Резюме 

Съвременните научни изследвания, свързани с технологиите за 

преработка и създаване на продукти от кестени са насочени към проучване 

на процесите за предварителна обработка на ядките – девитализация, 

хидротерапия, термо-хидро терапия, хладилно съхранение, съхранение в 

замразено състояние, с оглед дългосрочно съхранение на различни варианти 

изходна суровина (обелена, необелена, охладена, замразена и т.н.) за 

производство на крайни продукти; второто научно направление е насочено 

към формулиране и дизайн на продукти с добавена стойност, предназначени 

за специални групи от хора, страдащи от хранителни алергии, наднормено 

тегло и програми за ученическо хранене. 

 

10. Краевска, Ат., П.Иванова, Ст.Андонова. 2014. Сух препарат стартерни 

култури от млечнокисели микроорганизми. Списание за наука „ Ново знание”, 

година II, (1), 45-48, ISSN 1314-5703. 

Резюме 

Целта на тази работа е да се проучи възможността за производство на 

лиофилизирана млечно кисела закваска Lb.plantarum щам 226/1, 

предназначена за стартерна култура при производството на туршии. 

Резултатите, получени от нашите изследвани, доказват постигането 

на тази цел чрез определените параметри на процеса. 

 

11. Краевска, Ат., Т.Сапунджиева, П.Иванова, Ст.Андонова. 2014. 

Възможности за оползотволяване на отпадъчни води от консервната 

промишленост. Списание за наука „ Ново знание”, година II, (1), 41-44, ISSN 

1314-5703. 

Резюме 

Изследвани са отпадъчни води от различни производства на 

консервната промишленост.  



Установено е, че с най-високо органично замърсяване в резултат на 

технологичните процеси е при производството на замразени полупържени 

картофи.  

Проучени са възможностите за намаляване на органичното 

замърсяване в отпадъчните води чрез култивиране на гъби на род Aspergillus 

и Trichoderma. 

 

12. Краевска, Ат., П.Иванова, Т.Сапунджиева, Ст.Андонова. 2014. 

Получаване на лактоферментирали зеленчукови пюрета и напитки. Списание 

за наука „ Ново знание”, година II, (1), 49-51, ISSN 1314-5703. 

Резюме 

Целта на настоящата работа е да се проучи възможността за 

получаване на млечнокисело-ферментирали зеленчукови пюрета и напитки 

от тях. 

Установи се, че чрез насочена млечнокисела ферментация с 

Lb.plantarum щам 226/1 се получават зеленчукови пюрета със запазен 

витаминен състав и повишена биологична стойност. 

Напитките приготвени на база ферментирали зеленчукови пюрета се 

отличават с приятен млечнокисел вкус, повишена стабилност и балансиран 

захарокиселинен състав, могат да се използват както в рационалното, така 

и в диетичното хранене. 

 

13. Бръшлянова, Б., П.Иванова, О.Карабаджов. 2014. Оценка 

характеристиките на слънчева сушилня с индиректно нагряване. Списание за 

наука „ Ново знание”, година II, (1), 37-40, ISSN 1314-5703 

Резюме 

Целта на проведените изпитания е да се установят и анализират 

параметрите на сушене в авторски модел слънчева сушилня, които да 

бъдат база за конструиране на усъвършенстван модел. Сушенето е 

извършено в пилотен модел слънчева сушилня с осмини сини сливи в два 

цикъла. И двете проби протичат при стабилно слънчево време, при 

температура на външния въздух, варираща между 20 - 22° С сутринта и 33 - 

35° С в ранните следобедни часове. В зависимост от външните условия, 

температурата на сушене се установи в интервала 30 до 50° С. 



Изсушените проби са с водна активност Aw>0.9, поради което 

съхранението е при -18° С. Времетраенето на процеса при сушене на 

осмините сини сливи е нестационарно и продължава от 2 до 3 денонощия в 

зависимост от крайното влагосъдържание на продукта и външните 

температура, от относителната влажност и интензивността на 

слънцегреенето. Получените два продукта сини сливи с междинно 

влагосъдържание, освен за директна консумация, могат да се използват 

като изходна база за влагане в други продукти. Сушените сини сливи с 

междинно влагосъдържание 40 % могат да се консумират директно при 

обикновена температура или след замразяването и темперирането им при -

6 до -5º С. На основа установените параметри предстои конструиране и 

изработване на усъвършенстван модел слънчева сушилня, която позволява 

по-пълноценно използване на топлината и съкращаване времетраенето на 

процеса. 

 

14.Иванова, П., П.Минков, 2013. Качествени характеристики и класификация 

на пъпеши.Journal of Mountain agriculture on the Balkans, Vol. 16,(2), 553-564, 

ISSN 1311-0489. 

Резюме 

Направен е кратък обзор относно класификацията на пъпеши по 

сортов признак, необходимите изискванията за температура, светлината и 

влагата на околната среда, за оптималното им развитие и съхранение. 

Разгледани са качествените параметри на пъпешите по време на 

узряване и съхранение, често свързани със съдържанието на захари и 

ароматни компоненти. 

 

15. Иванова, П., П.Минков, 2013. Ботанически характеристики на най- 

разпространените сортове и сортотипове пъпеши отглеждани в България. 

Journal of Mountain agriculture on the balkans, Vol. 16, (2), 532-543, ISSN 1311-

0489. 

Резюме 

В това проучване ние изследвахме най-често срещаните разновидности 

на пъпеши, създадени, култивирани и интродуцирани в страната с техните 

ботаническите характеристики. 



16.Иванова, П., Б.Бръшлянова, Д.Георгиев, М.Георгиева, Г.Попски, 

Т.Михова. 2014. Влияние на процеса студено пресоване върху цвета и 

антиоксидантната активност на напитки от различни сортове къпини. Journal of 

Mountain agriculture on the balkans, vol.17(1),117-131, ISSN 1311-0489. 

Резюме 

Целта на настоящата разработка е да се направи сравнителен 

анализ на цвят на напитки от три сорта къпини и да се установи, дали 

метода на студено пресоване за получаване на напитка от къпини влияе 

върху качествените цветови характеристики на продукта. 

Установи, се че чрез прилагане на статистическа обработка на 

данните, върху качеството на цвета на получените напитки чрез студено 

пресоване, влияние оказва само сортовото разнообразие (p<0,05). 

При изследваните общи полифеноли и антиоксидантна активност на 

разработените напитки, се установи, че процеса на студено пресоване не 

оказва влияние върху стойностите на изследваните показатели. За всички 

разработени напитки определените общи полифеноли корелират с 

антиоксидантната активност с висок коефициент на детерминация. 

Значимо влияние върху антиоксидантната активност оказва сортовото 

различие на плодовете (p<0,05). 

 

17. Бръшлянова, Б., П.Иванова, Д.Георгиев,  Т. Михова, Г.Попски. 2014. 

Влияние на процеса сушене върху цветовите характеристики на японска дюля 

(Chaenomeles japonica THUNB. LIDL.EXSPACH). Journal of Mountain agriculture 

on the balkans, vol.17(1), 165-175, ISSN 1311-0489. 

Резюме 

Изследвани са цветовите качества на суровина и сушени плодове на 

японската дюля (Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach), по три 

координати L, a, b на системата CIE Lab. 

От проведените измервания върху цветовите качествени 

характеристики на цвета на суровината се установи, че по показател 

яркост на цвета няма статистически различими стойности.  

При червен / зелен цветен тон се установи, че за проба 1 е измерен 

червен цветови тон, а за проба 2 е измерен зелен цветови тон. 



Стойностите са статистически различими, дължащо се на генотипно 

различие (р< 0,05). 

По показател жълт цветови тон на изследваните проби, отново са 

установени статистически различими стойности, дължащи се на 

генотипно различие (р< 0,05). 

Процесът на сушене не оказва влияние върху качеството и 

стабилността на цвета на изследваните сушени продукти. 

 

18. Иванова,П., Б.Бръшлянова, Д.Георгиев, М.Георгиева. 2014. Влияние 

на сорта и процеса термопомпено сушене върху качествените цветови 

характеристики на различни сортове сливи. Journal of Mountain agriculture on the 

balkans, vol.17 (1),152-164, ISSN 1311-0489. 

Резюме 

Проучени са влиянието на сорта и процеса на термопомпено сушене 

на три сорта сини сливи „Стенлей”, „Йо-Йо” и „Габровска” върху цветовите 

им характеристики. 

На база приложените изследвания се установи, че с най-добри 

качествени и количествени, измерени инструментално цветови 

характеристики са плодовете от сорт „Йо-Йо”. Сортовото различие оказва 

влияние върху измерените стойности на изследваните цветови показатели. 

Приложеният метод на сушене намалява значително яркостта на 

цвета при сортовете „Стенлей” и „Йо-Йо”, а увеличава стойността на 

яркостта при сливи от сорт „Габровска”. За всички изследвани продукти 

(сушени сини сливи), термопомпеното сушене води до съществено 

намаляване на червеният компонент на цвета. Влиянието на процеса е 

потвърдено с установената отрицателна линейна зависимост между 

съдържанието на антоциани и червеният цветови тон при висок 

коефициент на детерминация R2 = 0,977. Жълтият цветови тон се запазва 

в ниска степен единствено при сини сливи сорт „Стенлей”, докато при 

останалите два сорта стойностите преминават към син цветови тон. За 

тях е установена положителна линейна зависимост между антоцианите и 

синия цветови тон с R2=1.  



От технологична гледна точка е целесъобразно да се използват за 

сушене сини сливи сорт „Габровска”, тъй като стабилността и 

интензивността  на цвета им след процеса сушене са най- добри. 

 

Публикации от международни симпозиуми и конференции 

 

19. Иванова, П., Д. Луднева, Б. Бръшлянова. 2007. Изследване 

пригодността на сортове пъпеши за промишлена преработка. Международна 

научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с 

членството на България в ЕС“, Съюз на учените- гр.Стара Загора, Сборник 

доклади том I, 245-249. 

Abstract 

In the present research work it is studied three melon varieties (Honey dew, 

Dessert, Hybrid) and it is investigated their appropriateness for industrial processing. 

It is determined physicochemical, biochemical and sensory indices of the raw 

material and products obtained from it. It is carried out a comparative analysis of 

obtained results. 

 

20. Сапунджиева, Т., Ст. Андонова, Ат. Краевска, П. Иванова. 2007. Влияние 

на факторите на средата върху растежа на Listeria monocytogenes 621 в готови, 

охладени, комбинирани салати. Сборник от доклади от Втория международен 

симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни” –

гр.Пловдив, 313-316. 

Abstract 

The influence of pH and the temperature of storage of the product “ Russian 

salad” on the growth of previously inoculated in it Listeria monocytogenes 621 have 

been studied. 

Four samples of “ Russian salad” with adjusted pH respectively to 4,0;4,5;5,0 

and 5,5 have been storied at two different temperatures - 0ºC in a camera and 5-7 

ºC in a fridge. 



The results indicate that Listeria monocytogenes 621 can not grow in “ 

Russian salad”when the pH of the product  is 4,0 and the product is kept in the 

fridge with temperature of 5-7 ºC or under it. 

 

21. Иванова, П., Д. Луднева, 2009. Изследване на пъпеши от сорт „Ананас” 

за производство на пюрета. Международна научна конференция „Развитие на 

икономиката и обществото на знанието”, гр.Стара Загора, електронно издание, 

469-473. 

http://www.sustz.com/Proceeding09/Papers/Agricultural%20science/Plant%20studies

/P_IVANOVA.pdf 

Abstract 

In the present research work it is developed the technology for the production 

of purees variety of melons” Pineapple”. It is determined physicochemical, 

biochemical and sensory indices of the raw material and products obtained from it. 

It was found that the chosen variety of melons in particular the “Pineapple” 

together with the applied technology for the production of purees make it possible to 

extend assortment from the fruit purees in our country 

 

22. Иванова, П., Т. Петрова. 2010. Реологическая характеристика 

фруктовых пюре на основе дыни. VII Международной научно-практической 

конференции "Пища. Экология. Качество", 23 - 24 сентября 2010, Новосибирск, 

93-95. ISBN 978-5-904424-61-9. 

Резюме 

Для производства качественных продуктов из дыни важную роль имеют 

следующие факторы: подбор сырья, отличающегося хорошими физическими 

свойствами; выбор подходящей технологии для их переработки; состояние 

реологических свойств во время переработки, а также физиологические 

процессы протекающие в продукте в период хранения.  

Большая часть фруктовых пюре представляют собой 

псведопластические жидкости, вязкость которых зависит от скоростного 

градиента и она является непостоянной величиной. Вязкость фруктовых 

http://www.sustz.com/Proceeding09/Papers/Agricultural%20science/Plant%20studies/P_IVANOVA.pdf
http://www.sustz.com/Proceeding09/Papers/Agricultural%20science/Plant%20studies/P_IVANOVA.pdf


пюре – это основной параметр в реологии, который снижается при 

возрастании скоростного градиента и зависит от физико-химических 

свойств продукта; способности молекул образовывать структурные связи; 

температуры и т.д. Реологическую характеристику какого-либо продукта 

устанавливают,  исследуя т.н. «кривую утечки» и изменение динамической 

вязкости при разных значениях скоростного градиента.  

Кривая утечки выражает зависимость между скоростью передвижения 

определенного продукта и напрежением в нем.  

По виду кривой мы судим о характере и свойствах исследуемого 

продукта.  

Цель нашей разработки – исследование реологических свойств двух 

вариантов пюре из дыни сорта «Победитель», отличие которых является в 

том, что к варианту 2  добавлен ферментный препарат ROHAMENT CL. 

 

23. Иванова, П.Х., 2012. Микробиологический мониторинг сушеных 

лечебных трав и пряноароматических растений. I Международной научно-

практической конференции „Иновационные технологии в пищевой и 

прерабатывающей промышленности” Кубанского государственного 

технологического университета, 20-22 ноября 2012 г., Краснодар, Сб. 

материалов, 677-681. 

Abstract 

Microbiological monitoring of dried herbs and spices provided by processors 

and designed for retail was performed.  

It was found that there are not deviations from the standards cited in the 

technical documentation for the product. 

 

24. Иванова, П., 2012. Пъпешите- суровина за преработка. 50 години ИИРХ. 

Международна научнопрактическа конференция „Храни, технологии и здраве” 8 

ноември 2012, ИИРХ-гр.Пловдив, Сборник доклади, 23-26. ISBN 978-954-24-

0229-9. 

 



Резюме 

Направен е литературен обзор относно полезността на пъпешите като 

суровина, традиционно отглеждана у нас.  

Потреблението на пъпеши е ограничено основно до консумацията им в 

прясно състояние и няма разработени технологии за оползотворяване на 

суровината при благоприятни реколти на плодовете с незадоволителен 

търговски вид. Това ограничава целогодишната им употреба, тъй като на 

пазара не се предлагат продукти от тях.  

По-голямата част от изследванията за получаване на продукти от 

пъпеши с удължен срок на съхранение са насочени към оптимизиране 

условията за хладилно съхранение на минимално преработени пъпеши. В 

наличната литература данните за получаване на стерилни продукти от 

пъпеши и проследяване измененията във физикохимичните показатели на 

такива продукти са оскъдни или липсват. 

 

25. Иванова, П.Х., 2013. Влияние режимов стерилизации на биохимические 

показатели натурального пюре из дыни. І-ое сообщение. Х Международной 

научно-практической конференции ”Пища, Экология, Качество”, ГНУСибНИИП 

Россельхозакадемии, 1-3 июля 2013, гр.Краснообск,108- 111. ISBN 978-5-

904424-61-9.  

Резюме 

Изучено было воздействие разных режимов стерилизации на физико-

химические и биохимические показатели натурального пюре из дыни,  

полученного по традиционной технологии. 

Результаты анализа показали, что параметры термической обработки 

обеспечивают натуральный продукт с хорошими биохимическими 

характеристиками. 

 

26. Иванова, П.Х., 2013. Влияние режимов стерилизации на цветые 

характеристики и микробиологические показатели натурального пюре из дыни. 

ІІ-ое сообщение. Х Международной научно-практической конференции ”Пища, 



Экология, Качество”, ГНУСибНИИП Россельхозакадемии,1-3 июля 2013, 

гр.Краснообск, 112- 116. ISBN 978-5-904424-61-9.  

Резюме 

Созданы 4 варианта натурального пюре из дыни и проанализировано 

влияние температурных режимов тепловой обработки на безопасность и 

цветовые характеристики продукта. 

Результаты проделанных анализов выявили, что с применением режимов 

стерилизации (описанных в І-ом сообщении) получается продукт безопасный, 

с точки зрения микробиологических показателей, и, отличающийся 

хорошими органолептическими качествами. 

 

27. Иванова, П., 2013. Влияние на рН (активната киселинност) върху 

качествените характеристики на пюрета от пъпеши. Международна научно-

практическа конференция „Храни, технологии и здраве- 2013”, 7-8 ноември 

2013, ИИРХ-гр.Пловдив,Сборник доклади, 88-92,. ISBN 978-954-24-0229-9. 

Резюме 

Изследвано е влиянието на активната киселинност чрез различни 

видове регулатори на киселинността върху качествените характеристики 

на три варианта пюрета от пъпеши от сорт „ Галия” подкиселени с 

лимонена киселина, глюконо-делта – лактон и натриев цитрат. 

Разработените варианти са сравнени с натурално пюре от пъпеши приет 

за контрола. 

Установи се, че с най- добри показатели е пюре подкиселено с лимонена 

киселина в сравнение сконтролата и останалите разработени пюрета. 

28. Иванова, П., 2013. Фенолно съдържание и антиоксидантна активност на 

напитки от пъпеши получени чрез студено пресоване. Международна научно-

практическа конференция „Храни, технологии и здраве – 2013”, 7-8 ноември 

2013, ИИРХ-гр.Пловдив, Сборник доклади, 82-87.ISBN 978-954-24-0229-9. 

Резюме 

В настоящата работа са представени данните получени от проведени 

изследвания на фенолно съдържание и антиоксидантна активност на 

плодове, зеленчуци и сокове получени от тях чрез студено пресоване. 



Установи си, че с най-висока антиоксидантна активност са суровините 

боровинка и босилек, а от соковете - пъпеш с 15% боровинка, съдържанието 

на общи полифеноли са между 197,21 mg GAE/100 g и 2303,80 mg GAE/100 g 

при плодовете и зеленчуците и от 220,82 mg GAE/100 g до 587,48 mg 

GAE/100 g при соковете получени от тях. 

 

29. Иванова, П.Х., Б.Бръшлянова, Д.Георгиев. 2014. Влияние теплонасосной 

сушки на антиоксидантную активность чернослива разных ботанических сортов. 

Х Международной научно-практической конференции ”Пища, Экология, 

Качество”, 14-16 мая 2014, гр.Екатеринбург, 87-91, ISBN 978-5-904424-61-9. 

Резюме 

Проучено е влиянието на условията на термопомпено сушене върху 

антиоксидантната активност на различни сортова сини сливи („Стенлей”, 

„Йо-Йо” и „Габровска”). Определени са количествата на общи полифеноли, 

антиоксидантния капацитет спрямо стабилен радикал (DPPH - тест) на 

получените продукти-сушени сини сливи. 

Установи се, че за всички изследвани сортове сини сливи процеса 

сушене не оказва влияние върху съдържанието на общи полифеноли и 

антиоксидантната активност на крайните продукти. Различията в 

изчислените стойности за двата показателя се дължат на сортовото 

различие на плодовете.Подходящ сорт за сушене е сорт” Габровска”. 

30. Kраевска, А., П.Иванова, Т.Сапунджиева, С.Андонова. 2014. 

Лактоферментированные овощеные соки и пюре. Х Международной научно-

практической конференции ”Пища, Экология, Качество”, 14-16 мая 2014, 

гр.Екатеринбург , 94-98, ISBN 978-5-904424-61-9. 

Резюме 

Целта на настоящата работа е да се проучи влиянието на условията 

на култивиране върху продължителността на ферментационния процес и 

ферментативната активност на стартерната култура при получаване на 

лактоферментирали зеленчукови сокове и пюрета. Изследването е 

проведено чрез измерване промяната на активната и обща титруема 



киселинност на субстратите при ферментация с различно количество 

инокулат; при различни температури; в отсъствие на NaCl. 

В резултат на проучването е намерено , че най- кратък 

ферментационен процес се постига при инокулация с 2-3 .107 брой клетки/ 

грам субстрат, несъдържащ NaCl и термостатиране при 37ºС. 

 

Доклади от национални конференции с международно участие 

31. Иванова, П., Д. Луднева. 2007. Нови продукти от нетрадиционни 

суровини. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, 

техника и технологии -2007», Научни трудове на УХТ–гр.Пловдив, т. LIV, св. 2, 

359-364. ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Разработени са технология и рецептурни състави на продукти от 

пъпеши и облепиха- нетрадиционни за консервната промишленост. 

Изследвани са основни физикохимични, биохимични и сензорни 

показатели. 

Получените продукти са с много добри органолептични свойствапо 

отношение на цвят, аромат и вкус, характерни за вложените компоненти. 

Въз основа на получените стойности по показател общи полифеноли и 

антирадикалова активност, получените продукти могат да бъдат 

отнесени към групата на храни , богати на биологично активни вещества. 

 

32. Сапунджиева,Т., Ст. Андонова, Ат. Краевска, П. Иванова. 2008. 

Динамика на растежа на Listeria monocytogenes 621 в охладени салати в 

зависимост от титъра на инокулума. Сборник от доклади от Седма национална 

научно-техническа конференция с международно участие „ Екология и здраве- 

2008”–гр.Пловдив, 417-421. 

Abstract 

Challenge study for the growth of Listeria monocytogenes 621 with different 

level of the inoculum in Russian salad has been carried out. It was determined that 

an inoculation only with a few cells caused decreasing of the population, while the 

higher level of inoculation resulted in increasing of population between the 6-th and 

the 72-nd hour depending of the initial level. 



33. Иванова, П., Д. Луднева, 2009. Изследване пригодността на сортове 

пъпеши за лиофилизиране. Научна конференция с международно участие 

«Хранителна наука, техника и технологии -2009», Научни трудове на УХТ–

гр.Пловдив, том LVI, св. 1,143-148, ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Проучена е възможността за лиофилизиране в лабораторни условия 

на четири сорта пъпеши( Медена роса, Десертен, Хибрид и Победител) под 

формата на кубчета. Изследвани се основни физикохимични, биохимични и 

спектрални характеристики на получените продукти. Направен е 

сравнителен анализ на базата на получените резултати. 

 

34. Иванова, П., Д. Луднева, 2011. Влияние на ензимната обработка върху 

качествените характеристики на пюре от пъпеши. Научна конференция с 

международно участие «Хранителна наука, техника и технологии- 2011”,  

Научни трудове на УХТ–гр.Пловдив, том LVIII, св. 1, 335-340, ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Разработена е технология за получаване на пюре от пъпеши чрез 

използване на ензимни препарати Rohament CL и Rohapect AP1, Ultrazym 100, 

PEP 220000, като полученият продукт може да се използва  като 

полуфабрикат за получаване на нектари от пъпеши и за голямо 

разнообразие  на продукти  при купажиране с други плодове. 

Изследвано е влиянието на ензимни препарати Rohament CL и  

Rohapect AP1, Ultrazym 100, PEP 220000 върху физикохимичните, сензорните 

и спектралните характеристики на пюре от пъпеши сорт „ Магдемон”. 

От направения сравнителен анализ се установи, че от 

разработените варианти на пюрета от пъпеши, по отношение на 

физикохимичните, спектралните и сензорни показатели най- добри 

резултати са получени при комбинация от ензимни препарати ROHAMENT 

CL и РЕР220000. 

 

35. Иванова, П., Д. Луднева, 2011. Антиоксиданта активност на пюрета от 

различни сортове пъпеши. Научна конференция с международно участие 

“Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове на УХТ–

гр.Пловдив, том LVIII, св. 1, 329-334, ISSN: 0477-0250. 



Резюме 

Изследвана е антиоксидантната активност на пюрета от различни 

сортове пъпеши на базата на определеното съдържание на общи 

полифеноли и радикалоулавящата способност спрямо DPPH. 

Сравнителният анализ показа, че с най-висок антиоксидантен индекс са 

пюрета от сортовете”Ананас” и „Победител” , а с най- нисък пюрета от 

пъпеши сорт „ Десертен ”. 

 

36. Иванова, П., Ст.Андонова, 2012. Микробиологична характеристика на 

различни групи хранителни продукти. Научна конференция с международно 

участие "Хранителна наука, техника и технологии- 2012”, Научни трудове на 

УХТ–гр.Пловдив, том LIX, 156-158, ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Изследвани са микробиологичните параметри в различни групи 

хранителни продукти (консерви - плодови, зеленчукови и месни, готови 

ястия и тестени изделия), в съответствие с принципите на Регламент 

(ЕО) № 2073/2005 и Codex Alimentarius.  

Тестовете са проведени за оценка на съответствието.  

Установено е, че за всички хранителни групи, които са предоставени 

от производителите, ефективността на HACCP - системата и добрите 

хигиенни практики са надежден критерии за микробиологичната им 

безопасност и са осъществими. 

 

37. Петрова,Т., М.Рускова, Б.Бръшлянова, П.Иванова, 2012. Изследване 

режими на печене на тиквички и патладжани. Научна конференция с 

международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2012”, Научни 

трудове на УХТ–гр.Пловдив, том LIX, 360-361, ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Изследвани са режимите на печене на тиквички и патладжани, нарязани 

на филийки с дебелина 5, 7 и 9ºmm, на IMPINGER Conveyor Oven. Установен е 

рандемана при печене на зеленчуците. При режимите на печене с по-висока 

температура / по-кратко време рандемана е по-голям, като стойността му 

нараства с увеличаване дебелината на резанките. При печените тиквички 



разликата в рандемана между двата режима на печене – 280ºС и 320ºС е 

средно 19%, докато при печените патладжани тя е около 12%.  

 

38. Иванова, П., Ил.Томова, М.Баева., 2013. Сензорни качества на напитки 

на база пъпеши с вложени сокове от плодове и зеленчуци. Научна 

конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 

-2013”, Научни трудове на УХТ–гр.Пловди, том LX , 402-407, ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Разработени са варианти на напитки на база пъпеш, с вложени 

боровинки, моркови, краставици с босилек в различни съотношения (5, 10 и 

15%).  

Използван е количествен, описателен тест за сензорно профилиране на 

сетивните характеристики на напитките (цвят, външен вид, мирис, вкус, 

текстура), според стандартните изисквания на ISO 6564 и ISO 6658. Група 

от десет опитни дегустации е избрана за гаранция на точността на 

оценката. Интензивността на всяка сензорна характеристика е оценена по 

десет точкова линейна скала.  

На базата на тези резултати, е установено, че с най-добрите сензорни 

характеристики са напитки от пъпеш с добавен 15% сок от моркови, 

последвани от напитки от пъпеш с 2% и 5% босилек краставица. 

 

39. Иванова, П., Кр.Калчева- Караджова., 2013. Анализ на качествени 

характеристики на желета от вино. Научна конференция с международно 

участие "Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на 

УХТ–гр.Пловдив, том LX, 1337-1339,ISSN: 0477-0250. 

Резюме 

Проведена е сензорна оценка на ароматично-вкусови характеристики на 

три асортимента желета от вино. Желета са направени по една и съща 

технологична схема, като разликата е в изходната суровина (бяло, розе и 

червено вино). 

Оценката на продуктите е извършена по следните показатели- мирис, 

цвят, консистенция, вкус, аромат и предпочитание. 



Сравнителният анализ показа, че с най- добри сензорни характеристики 

е желе от бяло вино. 

40. Бръшлянова, Б., П.Иванова, Кр.Калчева-Караджова. 2014. Оценка на 

предварителната обработка на сушени листа от целина и коприва. Сборник от 

докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с 

международно участие” Екология и здраве”, Дом на науката и техниката – 

Пловдив, 261-264. 

Abstract  

The influence of pretreatments on drying process and sensory properties of celery 

and nettle leaves were evaluated. After minimal processing (A) and the minimal 

processing and slow freezing at -18°C (B), the raw materials were dried in a heat 

pump dryer at initial temperature 45°C, air flow velocities of 2.5m.s-1, and initial air 

humidity of 8-10%. The kinetic of the process showed that freezing increased the 

drying rate in the nettle leaves. The sensory evaluation gives priority to minimal 

processing and heat pump drying in appearance, colour, aroma and flavour after 

drying and 3 months storage. The freezing before drying preserves the aroma and 

flavour of celery leaves, but alters their colour during storage. 

 

41. Андонова, Ст., П.Иванова. 2014. Плодови и зеленчукови нектари с 

повишена биологична стойност на малцова основа. Сборник от докладите от X 

юбилейна национална научно-техническа конференция с международно 

участие” Екология и здраве”, Дом на науката и техниката – Пловдив, 381-386. 

Резюме 

Разработени са нектари от плодове и зеленчуци, на база  малц с 

повишена биологична стойност. 

 Иновация в този продукт е частично или напълно подмяна на 

съдържанието на захар, с малцов концентрат. 

Новите продукти имат много добър вкус, обогатени с широка гама 

аминокиселини, подходящи за рационално хранене и диететика. Те са богати 

на минерали и витамини, с енергийна стойност от 27 и 41 ккал / 100г., 

където ги отнася към групата на напитки с намалена енергийна стойност, 

но висока биологична стойност. 



42. Александров, С., П. Иванова, В. Гочева. 2014. Разработване на 

програма за микробиологичен контрол на нискокисели стерилизирани консерви. 

Научна конференция с международно участие “ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – 

ХОРИЗОНТ 2020”,15-16 май 2014, гр.Стара Загора, Под печат 

Резюме 

Програмите за микробиологичен контрол при производството на  

стерилизирани консерви целят проверка на съответствието на 

продуктите с микробиологичните критерии, заложени в нормативните 

документи и в програмите за самоконтрол на качеството и безопасността 

на храните на предприятията, контрол на производствената хигиена, 

контрол на вложените суровини и на спазването на технологичните режими 

за осигуряване на промишлена стерилност на консервите. 

Микробиологичният контрол представлява и важен елемент от 

верификацията на провеждания мониторинг на критичните контролни 

точки (ККТ) от производствения процес и на ефективността на въведените 

критични граници. Настоящата работа представя програма за 

микробиологичен контрол за верификация на ефективността на НАССР 

системата при производството на нискокисели стерилизирани консерви. 

43. Георгиев, Д., М. Георгиева, Б.Бръшлянова, П. Иванова, С. Янчева. 2014.  

Използване на екологични методи за получаване на сушени продукти от 

ябълки. Научна конференция с международно участие “БЪЛГАРСКОТО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХОРИЗОНТ 2020”, 15-16 май 2014, гр.Стара Загора Под печат. 

Резюме 

Сушенето на плодовете е най-древния начин за консервиране и 

целогодишното им запазване с цел правилно развитие, поддържане и 

възстановяване на човешкия организъм. Някои от съдържащите се съставки 

в плодовете на ябълките са лесно усвоими от организма като градивен и 

енергетичен материал.  

Методът на сушене е свързан с използване на значително количество 

гориво или електроенергия за единица продукт. Алтернатива на 

традиционните горива е използуването на слънчева енергия за този процес. 

Основно предимство на слънчевото сушене е, че то е икономично, осигурява 



запазване на биологично активните вещества, тъй като плодовете се 

сушат на сянка, без директно слънчево нагряване.  

Научният експеримент е проведен през 2011 г. с екологично 

произведени ябълкови плодове от сортовете Ремо и Реандра, получени в 

колекционно насаждение на ИПЖЗ гр. Троян. 

Установени са промени в количеството на пектина - при сухите 

плодове на Ремо се е увеличило около осем пъти, а при Реанда 2.6 пъти.  

Регистрирано е намаление в съдържанието на антоциани при Ремо - 

около два пъти, а при Реанда се увеличават приблизително със същия 

процент. Преизчислено към сухи единици загубите при първия сорт е 9.4 

пъти и 2.0 пъти при втория сорт. 

 

Доклади от национални конференции 

 

44. Сапунджиева, Т., Ст. Андонова, Ат. Краевска, П. Иванова, 2008. Влияние 

факторите на средата върху растежа на Listeria monocytogenes 621 в готови, 

охладени, комбинирани салати. Научни трудове на Съюза на учените в 

България-гр.Пловдив, Серия В. Техника и технологии, том VII, 141-144, ISSN 

1311-9419. 

Резюме 

Проучено е влиянието на рН върху растежа Listeria monocytogenes 621 в  

продукт „Руска салата". За целта -намаляване на рН стойностите са използвани 

глюконо делта лактон и лимонена киселина. 

 


