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годин
Д/СП СП № Д №
а

Проек
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА
т№

2011

Д

0

1-И

1-И

2011

Д

0

1-И

1-И

2011

Д

0

1-И

1-И

2011

Д

0

1-И

1-И

Клинично и научноизследователско
проучване върху лечебната
ефективност на Er, Cr:YSGG лазерите
и създаване на оптимална
терапевтична програма за обучение и
лечебни методи относно лазерно
асистираната предпротетична
подготовка
Клинично и научноизследователско
проучване върху лечебната
ефективност на Er, Cr:YSGG лазерите
и създаване на оптимална
терапевтична програма за обучение и
лечебни методи относно лазерно
асистираната предпротетична
подготовка
Клинично и научноизследователско
проучване върху лечебната
ефективност на Er, Cr:YSGG лазерите
и създаване на оптимална
терапевтична програма за обучение и
лечебни методи относно лазерно
асистираната предпротетична
подготовка
Клинично и научноизследователско
проучване върху лечебната
ефективност на Er, Cr:YSGG лазерите
и създаване на оптимална
терапевтична програма за обучение и
лечебни методи относно лазерно
асистираната предпротетична
подготовка

ДЛЪЖНОСТ
, НАУЧНА
ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
СТЕПЕН,
И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
НАУЧНО
КОЛЕКТИВИ
ЗВАНИЕ

МЕСТОРАБОТА

ВОДЕЩ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ,
УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

доц.д-р, дмн Юлия Емилова Каменова

ФДМ, К-ра "Протетична
дентална медицина"

ВОДЕЩ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

д-р

Екатерина Радославова
Михайлова

ЕТ "Д-р Р.ВелиноваАИППДМ"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

ст.ас.д-р

Димитър Андонов Филчев

ФДМ, К-ра "Протетична
дентална медицина"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

ас.д-р

Мартин Петров Рубиев

ФДМ, К-ра "Орална и
лицево-челюстна
хирургия"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ
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2011

2011

2011

2011

2011

Д

Д

Д

Д

Д

0

0

0

0

0

2-И

2-И

2-И

2-И

2-И

2-И

Разширяване на възможностите за
изолиране и пречистване на
биоактивни вещества на лаборатория проф.д-р,
«Анализ и синтез на биоактивните
дм, дбн
вещества» към Катедра по медицинска
химия и биохимия

Ваньо Иванов Митев

МФ, К-ра "Медицинска
химия и биохимия"

ВОДЕЩ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

2-И

Разширяване на възможностите за
изолиране и пречистване на
биоактивни вещества на лаборатория
химик
«Анализ и синтез на биоактивните
вещества» към Катедра по медицинска
химия и биохимия

Валентин Стойчев Лозанов

МФ, К-ра "Медицинска
химия и биохимия"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

2-И

Разширяване на възможностите за
изолиране и пречистване на
биоактивни вещества на лаборатория
докторант
«Анализ и синтез на биоактивните
вещества» към Катедра по медицинска
химия и биохимия

Силвия Руменова Русева

МФ, К-ра "Медицинска
химия и биохимия"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

2-И

Разширяване на възможностите за
изолиране и пречистване на
биоактивни вещества на лаборатория
химик
«Анализ и синтез на биоактивните
вещества» към Катедра по медицинска
химия и биохимия

Анелия Матева Василева

МФ, К-ра "Медицинска
химия и биохимия"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

2-И

Разширяване на възможностите за
изолиране и пречистване на
биоактивни вещества на лаборатория
биолог
«Анализ и синтез на биоактивните
вещества» към Катедра по медицинска
химия и биохимия

Антония Руменова Исаева

МФ, К-ра "Медицинска
химия и биохимия"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ
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2012

2012

2012

2012

2012

Д

Д

Д

Д

Д

0

0

0

0

0

1-И

1-И

1-И

1-И

1-И

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
проф., дбн
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Борис Гоцев Тенчов

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

ВОДЕЩ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
ас.
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Надя Георгиева ХристоваАвакумова

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
гл.ас.д-р
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Борислава Антонова
Мирчева (Катерска)

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
гл.ас.
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Любомир Любомиров
Трайков

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
доц.
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Иван Георгиев Антонов

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ
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2012

2015

2015

2015

2015

Д

Д

Д

Д

Д

0

0

0

0

0

1-И

1-И

1-И

1-И

1-И

Характеризиране на катионни
нанокапсули за пренос на нуклеинови
киселини и други биоактивни вищества
проф.
при генна трансфекция, регулация на
експресията и третиране на туморни
клетки

Димитър Михов Михов

МФ, К-ра "Медицинска
физика и биофизика"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

доц.д-р, дм

Георги Христов Христов

Факултет по обществено
ВОДЕЩ
здраве, Катедра "Оценка
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
на здравните технологии"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

доц., дм

Антония Йорданова
Янакиева

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Оценка
КОЛЕКТИВ
на здравните технологии"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

проф.д-р,
дмн

Невена Костова ЦачеваХристова

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Трудова
КОЛЕКТИВ
медицина"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

доц., дм

Милена Георгиева Янчева

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Трудова
КОЛЕКТИВ
медицина"

1-И

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ
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2015

2015

2015

2015

2015

Д

Д

Д

Д

Д

0

0

0

0

0

1-И

1-И

1-И

1-И

1-И

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

гл.ас., дм

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
Тодор Георгиев Кундурджиев здраве, Катедра "Трудова
КОЛЕКТИВ
медицина"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

ас.,
докторант

Александрина Цекомирова
Воденичарова

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Здравна
КОЛЕКТИВ
политика и мениджмънт"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

ас.

Светлин Георгиев Георгиев

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Оценка
КОЛЕКТИВ
на здравните технологии"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

ас.

Стефан Колев Великов

Факултет по обществено
УЧАСТНИК В
здраве, Катедра "Оценка
КОЛЕКТИВ
на здравните технологии"

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

д-р

Радослав Иванов Младенов V МБАЛ София ЕАД

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ
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2015

Д

0

1-И

вх. №
4657/2
2.07.2
015 г.

Изграждане на информационна среда
за електронно събиране на данни при
провеждане на епидемиологични
проучвания и организиране на
регистри за обществено значими
заболявания чрез присъединяване на
му-софия към консорциума REDCap

д-р

Петар Чавдаровски

УМБАЛ
"Александровска", К-ра
"Дерматология и
венерология"

УЧАСТНИК В
КОЛЕКТИВ

6

