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Резюмета на научните публикации 
 

на гл. ас. д-р Теодора Веселинова Койнова 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен 

мониторинг и контрол) в катедра Биология към Факултета по природни науки на 

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, 

бр.37/17.05.2022 г. 

 

I. Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus): 

 

1. Natchev, N., Koynova, T., Tachev, K., Doichev, D., Marinova, P., Velkova, V., Jablonski, 

D. (2022) Temperature regulation in the Balkan spadefoot (Pelobates balcanicus Karaman, 

1928) at the beginning of nocturnal activity. PeerJ (Web of Science, Scopus, Q1, IF 3.014, 

SJR 0.77, H Index 83) 

 

На сушата земноводните взаимодействат с околната среда по сложен начин - дори 

малки промени във физиологичните условия могат значително да повлияят на 

поведението и обратно. При ектотермичните тетраподи преходът от неактивна към 

активна фаза може да бъде свързан с важни промени в техния термичен статус. 

Изследвахме топлинната екология на възрастни балкански чесновници (Pelobates 

balcanicus Karaman, 1928) в Североизточна България. Тези жаби прекарват деня заровени 

между 10 и 15 cm в пясъчни субстрати и излизат след залез слънце. Върху субстрата 

техният обмен на топлинна енергия се определя от липсата на топлинен поток от 

слънцето. Вторичните източници на топлина, като акумулирана топлина и инфрачервено 

лъчение от почвата, играят важна роля за топлинния баланс на активните балкански 

чесновници. В началото на активността им измервахме температурата на субстрата (на 

дълбочина 11–12 cm), телесната температура на повърхността на жабите, а също така 

предоставихме топлинни профили на животните и повърхността на субстрата в техните 

микрообитания. При животни, които наскоро са излезли от субстрата, температурата е 

сравнително по-висока и е по-близка до тази на почвата. След това телесната 

температура спадна бързо и продължава да се променя бавно, в зависимост от 

температурата на въздуха. Открихме температурен градиент на гръбната повърхност на 

жабите. Въз основа на нашите измервания и допълнителни данни, обсъждаме 

евентуалната роля на влажността на въздуха и ефектите от изпарението на вода от 

повърхността и кожата върху водния баланс и активността на изследваните жаби. 

 

 

2. Koynova, T., Marinova, P., Natchev, N. (2022) A new distribution record of the Balkan 

Spadefoot Toad, Pelobates balcanicus Karaman, 1928, from inland northeastern Bulgaria. 

Herpetology Notes, 15, 303-305. (Web of Science, Scopus, Q3, IF 0.614, SJR 0.32, H Index 

18) 

 

Данните за разпространението на земноводните в Североизточна България са 

сравнително оскъдни и от 2012 г. нашият екип извършва интензивен мониторинг в тази 

част на страната. Тук за първи път съобщаваме за наличие на P. balcanicus в района на с. 

Ветрище. Районът е предимно земеделска земя, само с тесен пояс от пасища с редки 
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храсти и малки гори. В непосредствена близост до селото има изоставена кариера за 

инертни материали и малка тухларна фабрика, която не работи повече от 7 години. 

Първото наблюдение на балканска чесновница е на 8 февруари 2021 г. в 21:30 ч., 

когато открихме възрастен P. balcanicus на асфалтов път близо до селото (43.1835°N, 

27.0301°E; Datum WGS 84; надморска височина 145 m). Температурата на земята беше 

10°C, температурата на въздуха беше 9,4°C; валеше, но нямаше вятър. Обикновено 

видовете излизат от зимен сън в края на март и нашето наблюдение толкова рано през 

годината е необичайно. Това обаче беше и необичайно топъл период с максимални 

температури около 19°C, който продължи повече от седмица, преди да открием 

активността на балканската чесновница. Допълнителни наблюдения бяха направени през 

следващите месеци (до края на април 2021 г.) по време на девет посещения на същия 

район. 

 

 

3. Koynova, T., Marinova, P., Mihov, S., Jablonski, D., Natchev, N. (2022) First record of 

Podarcis erhardii (Bedriaga, 1876) from the Bulgarian Black Sea coast, the easternmost 

locality of the species in the Balkan Peninsula. Herpetology Notes, 15, 165-168. (Web of 

Science, Scopus, Q3, IF 0.614, SJR 0.32, H Index 18) 

 

Македонският гущер е открит за първи път на българска територия в района на 

Мезек, Свиленград и Петрич (долината на Струма, Югозападна България). Досега е 

известно, че видът обитава планински долини и средно високи хребети в южната и 

югозападната част на България. По време на нашите теренни проучвания по южното 

Черноморие на България, наблюдавахме няколко индивида от P. erhardii близо до с. 

Варвара (42.12°N, 27.90°E; надморска височина 30 m). Първото ни наблюдение беше на 

29 май 2021 г. в 11:45 ч., когато наблюдавахме един индивид (температура на въздуха 

20°C, лека облачност с ветрец). На 30 юли в 11:20 ч. открихме един мъжки и една женска 

(температура на въздуха 29°C, слънчево с ветрец). Двойката показва поведение на 

ухажване, но копулация не е наблюдавана.  

Досега не е имало наблюдение на P. erhardii по крайбрежието на Черно море. Нашето 

ново наблюдение разширява ареала на вида с приблизително 160 km (въздушна линия) 

на изток от най-близкото известно досега находище на вида в България, в района на 

Мезек, и това също е приблизително 130 km на изток от най-източното известно 

находище. 

 

 

4. Koynova, T., Marinova, P., Stanchev, N., Natchev, N., Jablonski, D. (2021) New records 

of Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) indicate the northernmost locality of the 

species in the Balkan Peninsula. Check List, 17(6), 1623-1626. 

https://doi.org/10.15560/17.6.1623 (Web of Science, Scopus, Q3, IF 0.605, SJR 0.26, H 

Index 26) 

 

Комплексът Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) се състои от малки, ровещи се 

змии, които се срещат от Балканския полуостров до Афганистан и се наблюдават 

предимно през пролетта. Съобщаваме нови данни за тази змия (наблюдавани са 10 

индивида) от село Елените в крайбрежната България. Според съвременните познания те 

представляват най-северното находище на вида на Балканския полуостров. Разширяваме 

известното разпространение на X. vermicularis и запълваме празнините в информацията 

за разпространението на вида.  
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5. Koynova, T., Marinova, P., Nikolov, N., Kaschieva, M., Chernikov, C., Velkova, V., 

Natchev, N. (2021) Citizen Science Assisted Monitoring Provides New Data Concerning 

the Distribution of the Bulgarian Bent-toed Gecko, Mediodactylus danilewskii 

(Gekkonidae, Squamata), in North-East Bulgaria. Zoodiversity (Vestnik Zoologii), 55(5), 

381-386. doi 10.15407/zoo2021.05.381 (Web of Science, Scopus, Q4, IF 0.651, SJR 0.22, 

H Index 13) 

 

Българският гекон (Mediodactylus danilewskii Strauch, 1887) е един от двата вида 

гекони, обитаващи територията на България. През последните години беше публикувана 

нова информация за неговото разпространение и бяха събрани голямо количество данни. 

Организирахме информационна платформа за споделяне на данни за биологията и ареала 

на M. danilewskii във вътрешността на Североизточна България. Този гекон е силно 

синантропен вид, който често се наблюдава от гражданите. Тук съобщаваме за четири 

нови места за наблюдение и също така потвърждаваме присъствието на вида от наскоро 

публикувани находища. Всички данни са записани от доброволци, поради което 

обсъждаме методите за документиране на екземплярите и критичната роля на 

гражданската наука за оценка на обхвата на разпространение на вида. 

 

 

6. Koynova, T., Koleva, V. (2021) Visitors’ opinions on the environmental protection in 

Shumen Plateau Nature Park from the negative anthropogenic impact of a nearby city, 

Bulgaria. Ecological Questions, 32(3), 59-65. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2021.024 

(Web of Science, Scopus, Q3, IF 1.1, SJR 0.31, H Index 11) 

 

Парковете са от съществено значение за опазването и защитата на дивата природа, но 

човешката дейност засяга техните функции. Целта на нашето изследване беше да 

проучим мненията на посетителите относно опазването на околната среда на Природен 

парк „Шуменско плато“ от отрицателното антропогенно въздействие на близкия град. 

Бяха проведени интервюта лице в лице сред летните посетители. Стандартизираният 

коефициент на корелация на Пиърсън беше изчислен, за да се определи корелацията 

между въпросните елементи и демографските променливи. Най-висок процент от 

информаторите са на мнение, че природен парк „Шуменско плато“ е сравнително чисто 

място и много по-чиста зелена зона в сравнение с парковете в Шумен. Според повечето 

посетители високото ниво на фини прахови частици във въздуха в гр. Шумен не оказва 

влияние върху организмите, обитаващи природния парк, почвата и подземните води. 

Основен замърсител на Природен парк Шуменско плато са отпадъците, оставени от 

посетителите на парка (88,97%), сметищата в района на парка (46,32%) и автомобилния 

трафик в близкия град Шумен (30,88%). Факторът, който оказва най-неблагоприятно 

влияние върху биоразнообразието и екологичното равновесие в Природния парк, са 

посетителите.  

Както посетителите, така и жителите на град Шумен трябва да бъдат по-отговорни 

към околната среда и опазването на природен парк „Шуменско плато“ като чиста зелена 

зона. Посетителите на парка не разглеждат град Шумен като източник на негативно 

антропогенно въздействие върху природния парк, но предишни наши проучвания 

показват обратното. Това показва празнина в отношенията между научната общност и 

обществото, която трябва да бъде преодоляна.  

 

7. Natchev, N., Nedyalkov, N., Kaschieva, M., Koynova, T. (2021) They are Back: Notes on 

the Presence and the life Activities of the Eurasian Beaver (Castor fiber L. 1758) from the 
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Territory of Bulgaria. Ecologia Balkanica, 13(1), 173-175. (Web of Science, Scopus, Q4, 

IF 0.20, SJR 0.14, H Index 2) 

 

Тази научна публикация съобщава за наскоро установено присъствие на евразийски 

бобър (Castor fiber L. 1758) на територията на България. Преди това видът е бил част от 

българската фауна, но е изчезнал от територията на страната преди повече от 150 години. 

В момента едно място в Северна България е обект на дългосрочен мониторинг и нашият 

екип успя да открие жизнена активност на евразийския бобър в това конкретно 

местообитание. Основната цел на настоящата публикация е да информира както 

научната общност, така и обществеността за присъствието на вида в България, но и да 

насърчи компетентните органи да предприемат инициативи за опазване на вида и 

местообитанието му.  

 

 

8. Koynova, Т., Natchev, N. (2021) Interspecific amplexus between Rana dalmatina 

(Fitzinger in Bonaparte, 1838) and Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) in 

“Shumensko Plato” Nature Park, Bulgaria. Herpetology Notes, 14, 653-655. (Web of 

Science, Scopus, Q3, IF 0.614, SJR 0.32, H Index 18) 

 

В настоящото изследване ние докладваме за случай на междувидов амплекс между 

два симпатрични вида, горска дългокрака жаба (Rana dalmatina Fitzinger в Bonaparte, 

1838) и саламандър (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758). Записите за подобно 

сексуално поведение са редки и има само едно съобщаване за амплексус между R. 

dalmatina и S. salamandra. По време на теренно проучване в Природен парк “Шуменско 

плато” в Североизточна България (43.2622°N, 26.8695°E; Datum WGS 84; 490 m 

надморска височина) наблюдавахме два случая на междувидов амплексус между жаба, 

R. dalmatina, и саламандър, S. salamandra. Събитията са наблюдавани на 9 март 2020 г. в 

два различни момента, съответно в 13:57 ч. и 14:04 ч. Междувидовите двойки са 

разположени на 2 m една от друга. Първият междувидов амплексус е открит в малко 

езерце. Мъжка горска дългокрака жаба хващаше възрастния саламандър в ингвиналната 

част на тялото. Вторият междувидов амплексус е на брега и е в аксиларния участък на 

тялото (обичайният амплексус за R. dalmatina). Температурата на водата беше 10,3 °C, 

pH на водата беше 7,17, температурата на въздуха беше 12,2 °C. И двете двойки бяха 

наблюдавани в продължение на 25 минути. През това време жабите се държаха здраво. 

Саламандърът от брега продължи да се движи, носейки жабата на гърба си. Двойките все 

още бяха в амплексус, когато напуснахме района. На територията на парка открихме 

само две двойки налични водоеми, на разстояние около 3 км един от друг. По време на 

това полево проучване в тези водоеми за този ден срещнахме общо 21 саламандъра 

(включително тези в амплексус с горска дългокрака жаба) само в една от тези двойки. 

  

 

9. Natchev, N., Yordanova, K., Topliceanu, S., Koynova, T., Doichev, D., Cogălniceanu, D. 

(2021) Ontogenetic Changes of the Aquatic Food Uptake Mode in the Danube Crested Newt 

(Triturus dobrogicus Kiritzescu 1903). Frontiers in Ecology and Evolution, 9:641657. doi: 

10.3389/fevo.2021.641657 (Web of Science, Scopus, Q1, IF 3.75, SJR 1.30, H Index 44) 

 

Изследването на механизмите на хранене при гръбначните животни изисква 

интегративен подход, тъй като храненето се състои от верига от поведения. В настоящото 

изследване изследвахме поведението на усвояване на храна в различни онтогенетични 

етапи при дунавския гребенест тритон (Triturus dobrogicus). Фокусирахме се върху 
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координацията в кинематиката на елементите на локомоторната и хранителната системи 

при прехода между приближаването на тритона към плячката и началото на усвояването 

на храната. В стратегията за хранене на ларвите на T. dobrogicus фазата на търсене на 

храна се заменя с начална „фаза на откриване на храна“. Както при ларвите, така и при 

възрастните екземпляри, животните се доближават до храната на близко разстояние чрез 

прецизно позициониране на муцуната до хранителния продукт. Ларвите са били в 

състояние да достигнат хранителни продукти, предлагани на над 800 спрямо надлъжната 

средна линия на главата. Когато храната беше предложена на голямо разстояние или 

странично, поглъщането на храна или не беше успешно, или координационната верига 

при прехода между подхода на храната и поглъщането на храна беше прекъсната. При 

млади ларви открихме рязка промяна в дейността на опорно-двигателния апарат и 

системата за хранене. Ларвите се доближават до храната чрез вълнообразна опашка и 

след достигане на крайната позиция на атака не се открива по-нататъшна активност на 

опорно-двигателния апарат. Ларвите са използвали чиста форма на инерционно 

засмукване, за да поглъщат храна.  

При предметаморфните ларви и възрастни регистрирахме интегрирано активиране на 

опорно-двигателния апарат (както крайници, така и опашка) и апарата за хранене по 

време на улавяне на плячка под формата на компенсаторно засмукване. Драстичната 

промяна в режима на хранене на предметаморфозните ларви и възрастните в сравнение 

с по-младите ларви при T. dobrogicus може да показва еволюционното развитие на 

определена връзка в дейността на опорно-двигателния апарат и контрола на хранителния 

апарат. Предполагаме, че при тритоните взаимодействието между изпълнението на 

контрола в двете системи е преминало от последователно (движение на тялото - хранене) 

в интегрирано (движение на тялото - движение на тялото и хранене) по време на 

онтогенезата. Основната причина за такова превключване (поне при T. dobrogicus) е 

формирането на функционални крайници по време на късното развитие на ларвите. 

 

 

10. Koynova, Т., Valkova, S., Simov, N., Langourov, M., Natchev, N. (2021) Data on the 

Stomach Content Analysis and Fat-body Morphology in the Agile Frog (Rana dalmatina 

Fitzinger in Bonaparte, 1838) during the Mating Season in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 

13(1), 27-33. (Web of Science, Scopus, Q4, IF 0.20, SJR 0.14, H Index 2) 

 

Представяме данни за стомашното съдържимо и морфология на мастното тяло при 

горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) от езеро, което е обект на дългосрочен 

мониторинг. Предоставяме също информация за диетата на една женска от Lissotriton 

vulgaris. Всички екземпляри са открити мъртви по време на брачния период, когато 

внезапни снеговалежи и понижение на температурата покриват езерата с лед и сняг за 

няколко дни. Съдържанието на стомаха на жабите беше представено от някои хитинови 

остатъци, отпаднала кожа и растителен материал. Мастните тела на жабите бяха 

драстично намалени по размер - показател за ниско ниво на енергийни резерви. Като 

заключение от нашите резултати можем да кажем, че трябва да се избягват масивни 

изследвания чрез използване на методи за промиване на стомаха по време на брачния 

сезон при Agile Frogs. 

 

11. Koynova, T., Natchev, N. (2020) MEDIODACTYLUS DANILEWSKII (Mediterranean 

Thin-toed Gecko). DIET. Herpetological Review 51(4), 51. (Web of Science, Scopus, Q3, 

IF 0.235, SJR 0.255, H Index 32) 
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Данните за диетата на гущерите от род Mediodactylus са сравнително оскъдни, но е 

известно, че те се хранят с обикновено меки или малки членестоноги от разред Diptera, 

Hymenop-tera, Lepidoptera, Coleoptera, Araneae и подразред Heter¬optera . В 21:10 ч. на 3 

август 2019 г. в град Шумен, Североизточна България (43.27843°N, 26.92027°E; WGS 84; 

237 m надморска височина) наблюдавахме възрастен M. danilewskii (ок. 34 mm SVL) да 

се храни с възрастен екземпляр мъжки Phaneroptera nana. Това наблюдение е 

забележително по две причини. Първо, доколкото ни е известно, това е първият запис на 

M. danilewskii, ловящ ортоптер. Второ, приблизителната дължина на катидида е почти 

50% от дължината на тялото на гущера, което предполага, че този гекон може да вземе 

голяма плячка. Въпреки ограничението да покоряват жертвите си чрез ухапване, някои 

малки гущери са в състояние да убият относително голяма плячка - за това те използват 

серия от обездвижващи манипулации. 

 

12. Koynova, T., Doichev, D., Natchev, N. (2020) New data on the distribution of the Bulgarian 

Bent-toed Gecko (Mediodactylus danilewskii Strauch, 1887) in Shumen town (NE 

Bulgaria). Biharean Biologist, 14(2), Article No.: e202302 (Web of Science, Scopus, Q3, 

IF 0.431, SJR 0.183, H Index 8) 

 

Наскоро беше ревизирана филогенезата на Mediodactylus kotschyi Steindachner,1870 и 

черноморските популации бяха обособени като нов вид – Български гекон (Mediodactylus 

danilewskii Strauch, 1887). Този вид никога не е съобщаван за вътрешността на Северна 

България (с изключение на една вече изчезнала популация край река Дунав) до 2015 г. 

Представена е нова информация за разпространението на геконите на територията на 

Шумен и бележки за устойчивостта на популацията в региона през последните пет 

години.  

 

13. Doichev, D., Santander, P., Koynova, T., Petkov, M., Natchev, N. (2020) Assessment of 

the Ecological Status of "Dalgachka" River in its Section within the Protected Site 

"Ovcharovo", (NE Bulgaria). Ecologia Balkanica, 12(1), 76-84. (Web of Science, Scopus, 

Q4, IF 0.212, SJR 0.144, H Index 2) 

 

Хидробиологичен мониторинг и оценка на екологичното състояние на река Дългачка 

и оценка на екологичния потенциал на базата на абиотична метрика на язовир Овчарово, 

е извършен в района на Защитена местност „Овчарово” през 2017 и 2018 г. Оценката на 

екологичното състояние е базирана на общността на макробезгръбначните като 

биоиндикатор и измерване на поддържащите физикохимични и хидроложки параметри 

на водата (съгласно Рамковата директива за водите и българското законодателство). 

Водните басейни попадат в Екорегион 12 – Понтийска провинция и Черноморски речен 

басейн. Към днешна дата не са получени регистрирани индекси/параметри или събиране 

на проби от река Дългачка и язовир Овчарово, въпреки че такива данни са необходими 

за целите на оценката на екологичното състояние/потенциала. В настоящото изследване 

за първи път направихме оценка на екологичното състояние на речния участък, който 

преминава през защитена местност „Овчарово” - BG0002093 и осигуряваме поддържащи 

физико-химични параметри на повърхностните води в язовир Овчарово. Екосистемата 

река/язовир е с умерено екологично състояние. Оценката на екологичното състояние, 

извършена през пролетта на 2017 г. на пробна площадка 1, показа умерено състояние, а 

на пробна площадка 2 екологичното състояние беше оценено като добро според 

биотичния индекс. Освен това създадохме геореферирана база данни, която може да се 

използва като референтна база за по-нататъшни изследвания на защитения обект, но 

може да служи и за целите на вземането на екологични решения за района.  
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14. Ibryamova, S., Archangelova, N., Koynova, T., Dimitrov, D., Dimitrova, Zh., Ivanov, R., 

Kalchev, K., Chipev, N., Natchev, N., Ignatova-Ivanova, Ts. (2020) Antifungal Activity of 

Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian 

Black Sea aquatory. Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 26(1), 2875-

2882. DOI: 10.5272/jimab.2020261.2875, ISSN: 1312-773X (Web of Science, Scopus, Q3, 

IF 0.538, SJR 0.225, H Index 2) 

 

В настоящото изследване представяме резултатите от противогъбичната активност 

на млечнокисели бактерии, изолирани от M. galloprovincialis Lam. от българската 

черноморска акватория. Черноморската мида (M. galloprovincialis Lam.) всъщност е 

единственият морски вид, отглеждан като аквакултура в българската част на Черно море. 

Мидите имат изключителна хранителна стойност, което ги прави много подходящи за 

човешката диета. Отглеждането на морски продукти, по-специално на черноморска 

мида, се превръща във важна част от индустрията на Западно Черно море. С 

увеличаването на туристическия натиск и строителните дейности по Черноморското 

крайбрежие, морското замърсяване се увеличи през последните десетилетия. 

Замърсителите включват различни патогенни микроорганизми – Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella thyphimurium, Hymeniacidon perlevis, вкл. причината за 

холера (Vibrioo cholera). Такива патогенни микроорганизми често присъстват в мидите 

и могат да причинят разпространението на различни заболявания. В това проучване 2 

Млечнокисели бактерии от M. galloprovincialis Lam са идентифицирани като 

Lactobacillus sp. и се характеризират като култури с обещаваща противогъбична 

активност. Противогъбичната активност на нашите нови изолати Lactobacillus sp. линии, 

изглежда обещаващо предимство, което предполага техните потенциални приложения в 

различни хранителни технологии. 

 

15. Koynova, T., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Naumov, B., Natchev, N. (2017) A new 

distribution record of the Kotschy’s Gecko (Mediodactylus kotschyi) from inland north-

eastern Bulgaria. Herpetology notes, 10, 1-2. (Web of Science, Scopus, Q3, IF 0.469, SJR 

0.321, H Index 13) 

 

От България са известни три подвида на M. kotschyi: M. k. bibroni обитава долините 

на реките Струма и Места в Югозападна България; M. k. rumelicus е известен от района 

на градовете Пловдив и Пазарджик; М. к. danilewskii е съобщено от източните Родопи, 

Горнотракийската низина, по крайбрежието на Черно море. На 19 юли 2015 г. три 

екземпляра M. k. danilewskii са наблюдавани за първи път във вътрешността на 

Североизточна България, в Шумен (43.27413°N; 26.92698°E, 233 m a. s. l). 

На същото място през останалите дни от лятото на 2015 г. бяха наблюдавани 

множество екземпляри. През късната пролет на 2016 г. бяха открити два екземпляра на 

29 май и 5 юни. Геконите са наблюдавани винаги вечер да се разхождат по стената на 

жилищна сграда в центъра на града. Сградите в района са сравнително нископрофилни, 

като повечето къщи са на три до пет етажа. Къщите се отопляват през по-студените 

месеци и предполагаме, че геконите могат да намерят места за презимуване в пукнатини 

и цепнатини на строителната конструкция. 

 

16. Koleva, V., Dragoeva, A., Nanova, Zh., Koynova, T. (2016) A study on current status of 

herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 
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183(13), 123-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2016.02.033, ISSN: 03788741 (Web of 

Science, Scopus, Q1, IF 3.419, SJR 1.087, H Index 170) 

 

Билките играят важна роля за българския народ от векове. В днешно време все по-

голям брой хора използват естествени здравословни продукти без рецепта. Широко 

прието е, че билките са безвредни и билковите лекарства често се използват без 

предпазни мерки. Има сериозни доказателства, че растителните химични съставки могат 

да имат токсични ефекти, подобно на конвенционалните лекарства. Освен това често се 

съобщава за нежелани реакции, дължащи се на неправилна употреба на билки. 

Целта на това проучване беше да се установят знанията на представителна 

произволна извадка от българи за билковата безопасност, за да се установят: 1) нагласите 

към страничните ефекти на лечебните растения; 2) познаването на безопасността на 

препоръчваните в народната медицина дози; 3) твърдението дали билките могат да 

заменят конвенционалните лекарства; 4) становището за необходимостта от контрол на 

билковите препарати; 5) източникът на информация за използването на билки; 6) как 

специфичните демографски характеристики на участниците са свързани с отношението 

им към безопасното използване на билки. 

По-голяма част от анкетираните не са информирани за възможните странични ефекти 

на билките: 18,11% са отговорили „не знам”, а 39,16% заявяват, че билките не могат да 

причинят странични ефекти. Около 86% от анкетираните декларират, че се доверяват на 

традиционните познания за приложение на билките или че нямат информация. Най-

голяма част от анкетираните (около 67%) са на мнение, че билките могат да заменят 

конвенционалните лекарства. Положителен отговор дават предимно младите 

респонденти – ученици и студенти. Анкетираните, принадлежащи към възрастовите 

групи 41–50 и 51–60 години, декларират необходимост от еднакво регулиране на 

билковите продукти и конвенционалните лекарства.  

Това проучване представя за първи път информация относно познанията на хората за 

безопасността на билките в България. Резултатите разкриват необходимостта от 

осигуряване на ясна и разбираема информация за безопасността на билките за 

българското население. Трябва да се подобри ролята на медиите в общественото здраве. 

Информацията трябва да бъде специално адаптирана към ученици и безработни. 

 

17. Natchev, N., Ilieva, V., Koynova, T., Tzankov. N. (2016) Data from a five year monitoring 

on Green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. 

Biharean Biologist, 10(2), 109-112. (Web of Science, Scopus, Q3, IF 0.246, SJR 0.164, H 

Index 5) 

 

В предишно проучване авторите са прогнозирали, че местната популация на зелени 

жаби е развила адаптации за живот и размножаване в миксолигохалинни води, но 

регистрираната през 2010 г. масова миграция на възрастните в морето край лагуната 

Шабленска Тузла е изолирано събитие, обусловено чрез корелираното въздействие на 

определени климатични фактори. В подкрепа на тази хипотеза обектът е бил обект на 

петгодишен мониторинг. Допълнително са изследвани още три района с подобни 

топографски характеристики - бреговете на Черно море край Дуранкулашкото езеро, 

езерото Езерец и залива Болата. По време на теренните проучвания и по данни на рибари 

и биолози, работещи в района, не е установена по-нататъшна масова миграция на жаби 

в морските води. Изолирано наблюдение на екземпляр, плуващ в морето на залива Болата 

(вода с проводимост 19,55 mS/cm), води до заключението, че възрастните зелени жаби 

от местната популация могат да обитават морските води, но други фактори като морския 

прибой им пречи да колонизират морските брегове. 
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18. Natchev, N., Jablonski, D., Dashev, G., Koynova, T., Zahariev, D., Tzankov, N. (2015) A 

puzzle about Bombina sp.: a yellow-bellied specimen of the fire-bellied toad (Bombina 

bombina Linnaeus, 1761) indicates the highest proven habitat of the species in Bulgaria. 

Herpetology Notes, 8, 379-384. (Web of Science, Scopus, Q3, IF 0.478, SJR 0.274, H Index 

13) 

 

Публикуваните до момента данни за разпространението на червенокоремната бумка 

(Bombina bombina) и жълтокоремната бумка (B. variegata) в района на Природен парк 

„Шуменско плато” (Югоизточна България) са противоречиви. Видовете са включени в 

списъка на защитената територия, но нито един от тях не е докладван от 1934 г. насам. В 

обхвата на това изследване ние правим теренно проучване, за да установим дали двата 

вида Bombina обитават парка и къде могат да бъдат локализирани. Избрахме два 

проучвателни полигона, където водните басейни са достъпни за жабите поне през 

пролетта. По време на четиригодишното ни изследване успяхме да открием само една 

червенокоремна бумка. Един женски екземпляр е уловен през пролетта на 2012 г. и 

повторно уловен през 2014 г. Екземплярът е открит на надморска височина от 472 m. 

Това е най-високото местообитание отчетено за B. bombina в България. 

 

II. Глава от книга: 

 

1. Koynova, T., Koleva, V., Dragoeva, A. P., Natchev, N. (2022) Peri-Urban National Parks 

as Green Spaces for Recreation: A Case Study of Nature Park Shumen Plateau. In I. 

Management Association (Ed.), Research Anthology on Supporting Healthy Aging in a 

Digital Society (pp. 1400-1413). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5295-

0.ch079 

 

Малко се знае по отношение на значението за местното население на крайградските 

национални паркове като зони за отдих. Основната цел на настоящата статия е да се 

оцени социалното въздействие и значението на крайградските паркове за посетителите 

като зелено пространство за отдих на открито. За това изследване на място бяха 

проведени интервюта лице в лице. Основните причини за посещение на ПП са: „да бъдеш 

близо до природата” (64,71%), „да спортуваш” (58,09%) и „да си починеш” (43,38%). 

Прекарването на времето в ПП се счита от повечето интервюирани за решаващо както за 

физическото (96,32%), така и за психическото (83,82%) здраве. Трябва да се отбележи, 

че високата честота на посещения на парка се отчита само от млади, работещи и добре 

образовани хора. Събраните данни показват, че планът за управление на парка трябва да 

насърчава групите с ниски доходи (безработни и възрастни хора) да използват 

възможността за отдих на открито като част от превантивните здравни грижи. Трябва да 

се улесни достъпът на възрастни хора, хора с увреждания и деца до парка. Услуги като 

достъп до чиста вода, тоалетни и места за сядане трябва да бъдат подобрени. Данните от 

проучването могат да бъдат полезни за развитието на крайградските национални паркове 

като зелени пространства за насърчаване на здравето сред всички демографски групи от 

местните жители. 
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