
ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В МУ-Плевен за 2009г. 
 

Проект № Водещ изследовател Участници Сума, 
лв 

No 1/2009   Проучване 
възможностите за PCR-
метода при етиологична 
диагностика 

Методичен ръководител: 
Доц. П. Бочев – р-л сектор „Физика и биофизика 
Водещ изследовател:  
Доц. д-р Д. Господинов - н-к клиника, кат. 
„Дерматология, венерология, алергология и 
имунология” 
 

1. Д-р Валентин Вълчев- редовен докторант – Клиника по 
дерматология и венерология 

2.  Доц. д-р Тодор Кантарджиев, дмн- р-л НЦЗПБ-София 
3.  Гл.ас. Светлана Пачкова- кат.“Микробиология, вирусология и 
мед. генетика” 

3500 

No 2/2009   
Епидемиологично проучване 
върху здравото 
стрептококово 
заразоносителство в детски 
колективи 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р А. Велкова - р-л катедра “Социална и 
превант. медицина, мед. статистика, педагогика 
и психология” 
Водещ изследовател: 
Ст. ас. д-р Таня Иванова - кат. „Инфекциозни 
болести, епидемиология, паразитология и троп. 
медицина” 
 

1. Гл.ас. Светлана Пачкова – кат. “Микробиология, вирусология и 
мед. генетика” 

977 

No 3/2009   Изследване на 
секреторен имуноглобулин 
А (s- IgA) от слюнка при 
пациенти с атопичен 
дерматит  

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Г. Грънчарова – р-л катедра “Мед. 
етика, управление на здравните грижи и 
информационни технологии” 
Водещ изследовател: 
Доц. д-р Д. Господинов -  н-к клиника, кат. 
„Дерматология, венерология, алергология и 
имунология” 

1. Д-р Даниела Грозева – редовен докторант Клиника по 
дерматология и венерология 

3478 

No 4/2009   Проучване на 
имунофенотипа на 
т.нар.”тройно негативни” 
(негативни за HER2 и 
стероидни рецептори) 
тумори на гърдата 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р С. Поповска - р-л катедра 
“Патологоанатомия” 
 

1. Д-р Нина Г. Иванова, ординатор отделение Химиотеапия 
2. Д-р Иван Иванов-ред. докторант кат. „Патологоанатомия” 

4767 

No 5/2009   Клинико-
морфологични аспекти на 
тумор-асоциираните 
лимфатици при карцином на 
гърдата 

Водещ изследовател:  
Доц. д-р С. Поповска - р-л катедра 
„Патологоанатомия” 
 

1. Гл. ас. Т. Бетова, кат. „Патологоанатомия” 
2.Доц. д-р Г. Байчев – онкологичен център МБАЛ- Плевен 

  3. Д-р Иван Иванов-ред. докторант кат. „Патологоанатомия” 
 
 

4446 



No 6/2009   PCR базирана 
идентификация на 
Blastocystic hominis изолиран 
от пациенти с асимптомна и 
клинично проявена 
бластоцистоза 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р А. Велкова –р-л катедра “Социална и 
превант. медицина, мед. статистика, педагогика 
и психология 
Водещ изследовател: 
Д-р Ивелин Ангелов-сектор “Епидемиология, 
паразитология и троп. медицина” 
 

1. Нина Цветкова – н.с. І ст. “Патофизиология и троп. 
медицина”- НЦЗПБ-София 

3395 

No 7/2009   Тестикуларният 
ангиотензин- конвертиращ 
ензим при спонтанно-
хипертонични плъхове в 
напреднала възраст 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р В. Николов - р-л сектор ”Физиология” 
Водещ изследовател: 
Гл.ас Емилия Цакова- Лакова- ВрИД р-л 
сектор”Патофизиология” 
 

1. Ст.н.с ІІ ст. Нина Атанасова – ИМЕАМ- БАН-    София 
2. Доц. д-р М. Дончев –сектор “Нуклеарна медицина” 
3. Гл. ас. Г. Кръстева – сектор “Клинична и експериментална 
медицина” 1902 

No 8/2009   Имунологично 
проучване на промените в 
метаболизма на 
екстрацелуларните 
матриксни протеини при 
пациенти с диабетна 
полиневропатия и мозъчен 
инсулт 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р П. Христова – кат. “Социална и 
превантивна медицина, мед. статистика, 
педагогика и психология” 
 

1. Доц. д-р Пламен Цветанов – кат. „Сестрински грижи” 
2. Доц. д-р Аделаида Русева- МДКЛ- УМБАЛ- Плевен 
3. Милена Атанасова- гл.ас. ДЕСО, сектор “Биология” 
4. Гл. ас. Анелия Димитрова - кат. “Физиология, 
патофизиология, експериментална и клинична фармакология” 
5. Гл.ас. Ирена Стоилова – кат. „Хигиена, мед. екология, проф. 
заболявания и МБС” 
6. Гл. ас. Т. Бетова –кат. “Обща и клинична патология” 
7. Д-р Виктория Цанева – специализант  - ІІ Неврологична 
клиника 
 

3481 

No 9/2009   Клинико-
лабораторни и 
имунологични особености 
при деца с чести и 
протрахирани пневмонии 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Ваня Недкова – р-л катедра “Детски 
болести” 

1. Гл. ас. Ц. Луканов - кат. „Дерматология, венерология, 
алергология и имунология” 

2. Д-р Лора Камбурова –редовен докторант, кат. “ Детски 
болести” 
 

3338 

No 10/2009   Приложение на 
рекомбинантен 
еритропоетин за 
профилактика на анемия на 
недоносеността при 
недоносени новородени деца 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Ваня Недкова – р-л катедра “Детски 
болести” 

1. Доц. д-р Павлина Лалева - кат. Клинична лаборатория 
2. Д-р Радосвета Росманова – началник отделение по 
неонатология УМБАЛ-Плевен 
3. Д-р Виктория Атанасова –лекар неонатолог, отделение по 
Неонатология, УМБАЛ-Плевен 

4. Д-р Велимир Симов - лекар неонатолог, Отделение за 
отглеждане на недоносени деца ДМСГД- Плевен 
 
 

3537 



No 11/2009   Ранни и късни 
повтарящи се спонтанни 
аборти при жени носители на 
полиморфизъм 4G/5G в гена 
на плазминоген активатор 
инхибитор тип 1 (PAI-1) 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Стоян Танчев – р-л кат. „Акушерство и 
гинекология” 

1. Д-р Петър Иванов – сътрудник сектор „Биохимия” 
2. Доц. д-р Мария Симеонова – р-л МДЛ по Медицинска 
генетика 
3. Д-р Момчил Иванов - докторант сектор „Биохимия” 
4. Д-р Светла Гечева – ординатор сектор „Клин. имунология и 
алергология” 
 

5195 

No 12/2009   Оценка на риска 
за развитието на исхемичен 
мозъчен инсулт при млади 
пациенти с вродена или 
придобита предиспозиция 
към тромбофилия 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Петрунка Петрова – р-л кат. 
„Дерматология, венерология, алергология и 
имунология” 

1. Доц. д-р Бойко Стаменов – р-л кат. „Неврология и 
неврохирургия” 
2. Д-р Светла Гечева – ординатор сектор „Клин. имунология и 
алергология” 
3. Д-р Момчил Иванов - докторант сектор „Биохимия” 

5148 

No 13/2009   Проучване на 
честотата при първораждащи 
на спонтанните и ятрогенни 
интрапартални увреди на 
аналния сфинктер и ранната 
им ултразвукова диагностика 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Светлозар Стойков – р-л кат. 
„Акушерски грижи” 

1. Д-р Димитър Цветков – редовен докторант кат. „Акушерство 
и гинекология” 

4350 

No 14/2009   Проучване на 
колективния имунитет на 
населението при 
заболяването епидемичен 
паротит в област Плевен 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р П. Христова – кат. “Социална и 
превантивна медицина, мед. статистика, 
педагогика и психология” 
 

1. Доц. д-р Петрунка Петрова – р-л кат. „Дерматология, 
венерология, алергология и имунология” 
2. Гл. ас. Милена Карчева – кат. “Инфекциозни болести, 
епидемиология, паразитология и троп. медицина” 
3. Д-р Иван Макавеев – редовен докторант кат. “Инфекциозни 
болести, епидемиология, паразитология и троп. медицина” 

986 

No 15/2009   Оценка на 
инфламаторния процес при 
хроничната обструктивна 
белодробна болест чрез 
определяне серумното ниво 
на възпалителните 
биомаркери 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Николай Цветков – клиника по 
Хематология 
Водещ изследовател: 
Гл. ас. П. Павлов - Клиника по Пневмология и 
фтизиатрия 

1. Доц. д-р Явор Иванов – Клиника по Пневмология и 
фтизиатрия 
2. Д-р Елена Борисова - ординатор Клиника по Пневмология и 
фтизиатрия 
3. Д-р Мария Илчева - ординатор Клиника по Пневмология и 
фтизиатрия 

5068 

No 16/2009   Клинично 
значение на молекулярно-
генетичните методи за 
етиологичната диагноза на 
инфекции на долните 
дихателни пътища 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Николай Цветков – клиника по 
Хематология 
Водещ изследовател: 
Гл. ас. П. Глоговска - Клиника по Пневмология и 
фтизиатрия 
 

1. Гл. ас. С. Михайлова - сектор „Микробиология и 
вирусология” 
 

5238 



No 17/2009   Ефект на 
антиоксиданти при астма 
върху животински (миши) 
модел на заболяването 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р В. Шопова – р-л кат. „Хигиена, мед. 
екология, проф. заболявания и МБС” 

1. Ас. д-р Л. Терзиев - кат. „Дерматология, венерология, 
алергология и имунология” 
2. Гл. ас. Ц. Луканов - кат. „Дерматология, венерология, 
алергология и имунология” 
3. Гл. ас. В. Данчева - кат. „Хигиена, мед. екология, проф. 
заболявания и МБС” 
4. Гл. ас. Г. Ставрева – сектор „Експериментална и клинична 
фармакология” 
 

5873 

No 18/2009   Взаимодействие 
между наследствени и 
придобити фактори в 
мултифакторната етиология 
на венозния тромбемболизъм 

Водещ изследовател: 
Доц. Регина Комса-Пенкова – р-л кат. „Химия и 
биохимия&Физика и биофизика” 

1. Гл. ас. П. Павлов - Клиника по Пневмология и фтизиатрия 
2. Гл. ас. П. Глоговска - Клиника по Пневмология и фтизиатрия 
3. Гл. ас. К. Ковачева - МДЛ по Медицинска генетика 
4. Д-р Дарян Мицевски – сътрудник към НИЛ по Молекулярна 
биология и биохимия 
5. Роджо Радж – сътрудник към НИЛ по Молекулярна 
биология и биохимия 
 

4620 

No 19/2009   Определяне 
връзката между статуса на 
малнутриция и хроничното 
възпаление при пациенти с 
ХОББ 

Водещ изследовател: 
Доц. Регина Комса-Пенкова – р-л кат. „Химия и 
биохимия&Физика и биофизика” 

1. Ас. д-р Г. Георгиева - кат. „Химия и биохимия&Физика и 
биофизика” 
2. Гл. ас. А. Каменова - кат. „Химия и биохимия&Физика и 
биофизика” 
3. Гл. ас. П. Павлов - Клиника по Пневмология и фтизиатрия 
4. Д-р Венцислав Ножаров - ординатор Клиника по 
Пневмология и фтизиатрия 
 

5256 

No 20/2009   
Фармакогенетично 
изследване на S- и L- алелни 
варианти на 5-HTTLPR при 
пациенти с депресивни 
разстройства, провеждащи 
антидепресивна терапия 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Р. Марев – р-л кат. „Физиология, 
патофизиология, експериментална и клинична 
фармакология”  
Водещ изследовател: 
Гл. ас. Д. Пендичева - сектор „Експериментална 
и клинична фармакология” 
 

1. Д-р Радка Кънева, дб – Център по молекулярна медицина, 
СБАЛАГ-София 
2. Д-р Иво Духленски – психиатър, ДКЦ ІІ-Плевен 
3. Гл. ас. А. Пандурска - сектор „Експериментална и клинична 
фармакология” 4610 

No 21/2009   Ролята на 
възпалението и 
оксидативния стрес в 
патофизиологичните 
механизми на спонтанния 
интрацеребрален кръвоизлив 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Бойко Стаменов – р-л кат. „Неврология 
и неврохирургия” 
Водещ изследовател: 
Гл. ас. Мая Дановска – ІІ Неврологична клиника 
 

1. Ас. д-р Ирена Генчева – МД Клинична лаборатория 
2. Гл. ас. В. Симеонова - ІІ Неврологична клиника 
 5271 



No 22/2009   Физикална 
аналгезия – доказване 
възможностите на 
физикалните фактори за 
обезболяване 

Водещ изследовател: 
Доц. д-р Ивет Колева – р-л кат. „Физикална 
медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” 
(ФМРЕС) 

1. Д-р Полина Михова - ординатор, клин. ФРМ 
2. Д-р Цветослав Вътев - ординатор, клин. ФРМ 
3. Данелина Вачева - кинезитерапевт, клин. ФРМ 
4. Силвана Андреева - рехабилитатор, клин. ФРМ 
5. Инж. Румен Русев - УМБАЛ-Плевен 
6. Инж. Радослав Йошинов - Директор Лаборатория по 
телематика, БАН-София 
 

920 

No 23/2009   Място и роля на 
функционалната ерготерапия 
в комплексните 
неврорехабилитационни 
алгоритми 

Водещ изследовател:  
Доц. д-р Ивет Колева - р-л кат. Физикална 
медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт 
(ФМРЕС) 

1. Д-р Полина Михова - ординатор, клин. ФРМ 
2. Д-р Цветослав Вътев - ординатор, клин. ФРМ 
3. Данелина Вачева - кинезитерапевт, клин. ФРМ 
4. Силвана Андреева - рехабилитатор, клин. ФРМ 
5. Инж. Румен Русев - УМБАЛ-Плевен 
6. Инж. Радослав Йошинов - Директор Лаборатория по 
телематика, БАН-София 

653 

No 25/2009   Ефект на 
преднизолон и иматиниб 
месилат върху възпалението 
и фиброзата, индуцирани от 
интратрахеално въвеждане 
на амиодарон при плъхове 

Методичен ръководител: 
Доц. д-р Р. Марев – р-л кат. „Физиология, 
патофизиология, експериментална и клинична 
фармакология”  
Водещ изследовател: 
Гл. ас. Г. Ставрева – сектор „Експериментална и 
клинична фармакология” 

1. Доц. д-р В. Шопова – р-л кат. „Хигиена, мед. екология, проф. 
заболявания и МБС” 
2. Гл. ас. В. Данчева - кат. „Хигиена, мед. екология, проф. 
заболявания и МБС” 
3. Гл. ас. Й. Йорданов – кат.”Обща и клин. патология” 
4. Гл. ас. М. Атанасова – сектор „Биология” 
5. Ас. д-р Л. Терзиев - кат. „Дерматология, венерология, 
алергология и имунология” 
6. Ас. Н. Иванова – сектор „Химия” 

4746 

 
 


	1. Гл. ас. Т. Бетова, кат. „Патологоанатомия”

