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1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО 

 Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) е научно звено в 

научноизследователско направление „Биомедицина и качество на живот“ на Българска академия 

на науките (БАН). ИБФБМИ е водещ научен институт с ясно изявен мултидисциплинарен 

характер. Изследванията на учените от звеното обхващат областите: биофизика, биохимия, 

клетъчна биология, мембранология, биомедицина, биомеханика, фармакология, хемо- и 

биоинформатика, нанотехнологии, компютърни и информационни технологии, електронно 

уредостроене и биомедицинско инженерство.  

 

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни) на звеното, оценка и 

анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата 

мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики 

Стратегическите и оперативни цели на ИБФБМИ са свързани с постигането на върхови 

научни постижения, в унисон с приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030 г. За целта, в Стратегията за развитие на ИБФБМИ 

за периода 2018-2022 г. са дефинирани четири приоритетни научни направления, като конкретните 

постигнати резултати за 2021 г. са: 

 

Направление 1. Съвременни подходи за изследване на липиди, белтъци и биологични системи, 

структурно-функционални взаимодействия в биологични мембрани. Патологични процеси. 

Оксидативен стрес и стареене. 

 Разкриване на молекулните механизми на действие при болестта на Алцхаймер – нови 

терапевтични подходи и in vivo модели. 

 Анализ на оксидативния статус при развитието на невродегенеративни заболявания и стареене 

с използването на in vivo модели. 

 Изследвания върху развитието на първичен малигнен меланом на дебелото черво. 

 Разработване и адаптиране на методика за Pach-Clamp на HUVEC клетъчни култури. 

 Изследване на механизма на действие на природни антиоксиданти при 3-дименсионални 

клетъчни култури. 

 Изследване на сенотерапевтичния ефект на графенови наноносители, съдържащи природни 

антиоксиданти върху ракови клетки. 

 Характеризиране на адхезивни контакти, формирани от фибробласти в условия на блокиран 

белтъчен синтез. 
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 Изследване на структурни промени в мембранната динамика под действието на антитуморни 

липиди. Изследване ролята на различни сигнални пътища върху биогенезата и секрецията на 

екзозоми в ракови клетъчни култури под действието на антитуморни агенти и тяхното 

отражение върху ангиогенезата. 

 Изследване на потенциалната роля на секреторната и деградативната автофагия в регулацията 

на секрецията на извънклетъчни везикули и процеса на ангиогенеза. 

 In vitro изследване на морфометричните и термодинамични свойства на тромбоцити и 

еритроцити, изолирани от здрави донори и от жени с репродуктивни проблеми. Проследяване 

на стареенето на еритроцитите при изследваните индивиди.  

 Приложение на диференциална сканираща калориметрия за характеризиране на 

температурната стабилност на плазмените белтъци при отделните стадии на развитие на 

колоректален карцином при експериментални животни и за разграничаване на ефектите, 

наблюдавани при двата пола. 

 Изследване на структурните и механични вариации на тромбоцити при жени в рискова 

бременност и връзката с носителство на полиморфизми в гените на тромбофилните фактори.   

 Характеризиране на температурната стабилност на основните плазмени белтъци при пациенти 

с рядкото заболяване мултиплен миелом със секреция на IgD моноклонални имуноглобулини 

и при пациенти с невродегенеративни заболявания. 

 Изследване на морфометрични, наномеханични и термодинамични параметри на периферни 

кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за невродегенеративни заболявания. 

 Установяване на рН- и температурно-зависими обратими промени във фазовото поведение на 

липидния матрикс на тилакоидни мембрани при висши растения. Демонстриране на ролята на 

изотропната липидна фаза за активацията на водоразтворимия ензим виолаксантин-

деепоксидаза в нативни мембрани.  

 Изследване на анти-туморния ефект на екстракт от корен на Petasites Hybridus L. (Butterbur) 

върху клетъчни линии на рак на гърдата. 

 Изследване влиянието на комбинацията на природни продукти с класически противотуморни 

лекарства върху клетъчни линии от рак на гърдата. 

 

Направление 2. Разработване на иновационни методи, технологии и продукти за подобряване 

качеството на живот – приложения в медицинската диагностика и терапия, и при оценка на риска 

за човешкото здраве. 

 Създаване и усъвършенстване на клетъчни биомиметични системи с цел намирането на нови 

иновативни подходи в биомедицината. 
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 Разработване на универсална наноплатформа на основата на графенов оксид за интегрирана 

химио- и фототерапия на ракови заболявания. 

 Разработване на нови подходи за създаване на био-композитни материали на основата на 

въглеродни нанотръбички за in vitro костна биоактивност. 

 Изследване in vitro на антитуморния потенциал на перспективни лиганди на гуаниновите 

квадруплекси. 

 Изследване антитуморния потенциал на нови бензимидазолови деривати.  

 Изследване на цитотоксичност, промени в актинов цитоскелет и ядрена организация на 

хибридни материали, съдържащи медолегиращи наночастици. 

 Изследване и скрининг на природни и синтетични биологично-активни съединения чрез 

предсказване на възможни метаболитни трансформации при тяхното орално приложение и 

оценка на взаимодействията им с таргетни протеини посредством комбинирани in silico / in 

vitro / in vivo подходи. 

 Изследваане на нови биологично активни съединения с потенциал за взаимодейтвие с 

транспортни протеини, свързани с развитието на множествената лекарствена резистентност в 

туморни клетки. 

 Изготвяне на терапевтични подходи за анти-туморна терапия на базата на хипертермия и 

магнитно поле в съчетание с магнитни наночастици. 

 Изследване на биосъвместимостта и функционалността на многоканални полимер-базирани 

флуоресцентни сензори за неинвазивна диагностика и терапия. 

 Развитие на математически и информатични методи с приложения в изкуствения интелект, 

биомедицината, лекарствения дизайн, икономиката и други области. 

 Разработване на методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и класификация на 

биомедицински данни, сигнали и образи, и реализацията им чрез програмни и схемни решения 

в електронна клинична и животоспасяваща апаратура. 

 Автоматична класификация на сърдечни заболявания, проявяващи се в електрокардиограмата. 

Сравнение между традиционите диагностични критерии, базирани на морфологични 

измервания и самообучаващи се невронни мрежи върху време-честотни трансформации.  

 Ранкиране на морфологични и честотни електрокардиографски параметри в структурата на 

невронни мрежи за детекция на предсърдна фибрилация. 

 Оптимизиране на дълбоки невронни мрежи с различни архитектури за детекция на 

животозастрашаващи аритмии в условия на кардио-белодробна реанимация. 

 Разработване на цифрови филтри за био-сигнали, базирани на нов метод за синхронно 

филтриране на периодични смущения, със или без синхронизиращ сигнал, както и иновативни 

дълбоки невронни мрежи.  
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 Методи за прогнозиране на рецидиви при болни с предсърдно мъждене и радио-фреквентна 

аблация. 

 Детекция на пейсмейкърни импулси при мониториране на едноканална високочестотна 

електрокардиограма в реално време. 

 Алтернативно представяне на електрокардиограмата чрез сонификация. 

 Изследване на ефективност и безопасност на бифазни дефибрилационни импулси при 

кардиоверсия на предсърдна фибрилация.  

 Клинично Холтер ЕКГ проучване. 

 Конструиране на хибридни микрокапсули, съставени от природни полимери – полизахаридите 

алгинат, хитозан и хиалуронова киселина, в комбинация с графенов оксид. 

 

Направление 3. Експериментални и моделни изследвания на възбудими структури и управление 

на двигателната дейност на човек в норма и патология, при умора и рехабилитация. 

 Изследване на измененията на извънклетъчните и на вътреклетъчните мускулни потенциали в 

резултат на промяна на проводимостта на вътреклетъчната среда. 

 Изследване на коровите процеси в мозъка, свързани с ко-активацията на мускулите 

антагонисти. 

 Изследване на коровите процеси в мозъка и промените в електромиографските сигнали на 

повърхностно разположени мускули чрез метода на транскраниална магнитна стимулация. 

 Изследване на промените в електромиографските сигнали на повърхностно разположени 

мускули на горния крайник в норма и патология.  

 Изследване на електромиографските сигнали на повърхностно разположени мускули на горния 

крайник при флексия и екстензия в лакътната става с различни скорости, и изследване на 

подходящите методи за обработката им с цел да се използват като управляващи сигнали на 

разработвана мио-ортеза на лакътната става. 

 Разработване на управление на двигател на прототип на лакътна мио-ортеза – твърдо 

управление със зададени скорости и мио-управление чрез използването на обработени 

електромиографски сигнали. 

 

Направление 4. Биофизика на енергопреобразуващи мембрани, фотоиндуцирани явления в 

клетките, стресови фактори и оксидативен стрес при фотосинтезиращи организми, устойчивост и 

механизми на адаптацията им към промени в околната среда. 

 Изучаване на механизмите на адаптация на растенията в условия на солеви стрес. Сравняване 

на чувствителността към засоляване на различни растителни видове.  
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 Изследване на индуцираните от азотния оксид защитни механизми на фотосинтетичния 

процес при засоляване. 

 Установяване на ролята на алтернативни електронни потоци при възстановяване след 

засушаване на Haberlea rhodpensis с помощта на различни инхибитори. 

 Сравнително изследване на сухоустойчивостта на нови сортове обикновенна зимна пшеница 

чрез проследяване на бързи биохимични стрес-фактори.   

 Изследване на промените, настъпващи в сорго и царевица при различна степен на засушаване. 

 Проучване на толерантните механизми на лечебното растение салвия (Salvia sclarea) към 

високи концентрации на тежки метали (кадмий и цинк) и оценка на фиторемедиационния му 

потенциал.  

 Изясняване на ефекта на промененото каротеноидно съдържание при висши растения за 

устойчивостта на фотосинтетичния апарат към комбинирано третиране с ниска температура и 

висок светлинен интензитет. 

 Проследяване на антиоксидантната защитна стратегия на Arabidopsis thaliana в условия на 

абиотичен стрес (ниска температура и висок светлинен интензитет) при липсата на лютеин. 

 Изследване на ефектите на новосинтезирани метални наночастици върху фотосинтезата при 

физиологични условия и солеви стрес.   

 Изследване на ефекта на пръскане на листа от грахови растения с едностенни въглеродни 

нанотръби, повърхностно модифицирани с полимера Pluronic P-85 върху структурата и 

функцията на фотосинтетичните органи и органели при висши растения. 

 

През 2021 г. ИБФБМИ запази тенденцията за публикуване на научни статии във 

високореномирани научни издания (с Q1 и Q2) и с висок импакт фактор (IF).  

През годината са публикувани общо 144 статии (справка – файл: Списък публикации 

ИБФБМИ_2021.docx, т. I), от тях 132 са публикувани в издания, индексирани в WoS, Scopus, 

ERIH+ (справка – файл: Списък публикации ИБФБМИ_2021.docx, т. II). Публикуваните научни 

публикации с ранг Q1 са 44, с Q2 – 27, с Q3 – 11 и с Q4 –25. Научните публикации в издания, 

индексирани в WoS и/или Scopus, но без IF и SJR, са 25. Научните публикации в рецензирани 

тематични сборници, издадени от международни академични издателства са 2. Реферираните 

научни публикации в издания, неиндексирани в WoS, Scopus, ERIH+, тематични сборници, вкл. 

сборници от международни и национални научни форуми са 9 публикувани. Издадена е 1 научни 

монография (съавтор е акад. К. Атанасов) от Реномирано международно издателство (NOVA 

Science Publisher), която се реферира в Scopus (справка – файл: Списък публикации 

ИБФБМИ_2021.docx, т. I). Според класификацията на Scopus, през 2021 г. ИБФБМИ е публикувал 

в областите биохимия и молекулярна биология, компютърни науки, химия, медицина, физика, 
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математика, селскостопански науки, инженерство и др. (Фиг. 1), което демонстрира силно 

изразения мултидисциплинарен характер на научните и научно-приложните изследвания в 

ИБФБМИ. 

 

 

Фиг. 1. Тематични области на публикациите на ИБФБМИ през 2021 г, по данни от Scopus (20.01.2022г.)  

 

През 2021 г. са забелязани 4914 цитата (справка – файл: Списък цитати 

ИБФБМИ_2021.docх), като 4293 от тях са в WoS или Scopus, а h-index на ИБФБМИ е 68 (по данни 

от Scopus на 20.01.2022). Учените от ИБФБМИ са работили общо по 43 национални 

(�Приложение 1) и 16 международни (�Приложение 2) проекта. От националните проекти, 38 

са финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), в т.ч. 30 проекта са за научни изследвания 

(в 20 ИБФБМИ е базова организация и в 10 е съизпълнител; 3 от проектите са одобрени за 

финансиране в края на 2021г.);   8 проекта са за издаване на научна периодика и 5 проекта са 

финансирани от Министерства и други ведомства. При международните проекти 4 са 

финансирани от „Други европейски и международни програми и фондове“ (COST Actions, 

�Приложение 2), 1 проект е с чуждестранна фирма и е продължена работата по 11 проекта по 

„Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения“ (ЕБР) 

(�Приложение 2). През 2021 г., в рамките на ННП „Младите учени и постдокторанти“ на МОН, 

бяха разработвани общо 8 проекта – 6 в модул „Млади учени“ и 2 в модул „Постдокторанти“. На 

2-3 декември 2021 г. ИБФБМИ организира Трета младежка научна сесия „Биомедицина и 

качество на живот“ (�Приложение 3).    

 

Атестат за високото качество на научните изследвания в ИБФБМИ е присъждането на 

реномирани международни и национални награди на учени от Института: 

 И тази година двама от изявените учени, включени в класацията на Станфордския 

университет за първите два процента топ учени в света, са нашите колеги от ИБФБМИ: 
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проф. дтн Ивайло Христов и акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, който отново 

оглавява списъка на учените от България (https://biomed.bas.bg/bg/2021/11/stanforduni-2021-

top-scientists/).  

 Акад. Красимир Атанасов беше удостоен и с Почетния знак на Президента на Република 

България Румен Радев през 2021г. (https://biomed.bas.bg/bg/2021/11/president-awards-acad-

atanassov/). 

 Гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф е удостоена с Първа награда в областта на Природо-

математически науки, присъждани на млади учени от БАН за научен труд на млад учен/и, 

самостоятелен или в съавторство в колектив от млади учени. 

 Разработка на секция „QSAR и молекулно моделиране“  е отличена с награда за най-добър 

постер на II Bio.Natural 2021 – Bioactive Natural Products Research Meeting, Lisbon, Portugal, 

на името на Мерилин Ал Шариф, представила разработката. 

 През 2021 г. проф. Михаил Матвеев е избран за Почетен член на Съюза на учените в 

България. 

 Публикации на колеги от секция „QSAR и молекулно моделиране“ в списанието Drug 

Resistance Updates от 2020 г. (IF 18.00) и от секция „Фотовъзбудими мембрани“ в списанието 

Ecotoxicology and Environmental Safety (IF 6.29) от 2021 г. са определени като “highly cited 

paper in the top 1%“ за съответните научни области за 2021 г., съгласно класация на Web of 

Science. 

 

За обезпечаването на върхови научни постижения и създаването на научни продукти се 

работи и в следните насоки: 

 

Развитие на научната инфраструктура 

Развитието на научната инфраструктура залегна като приоритет за развитието на ИБФБМИ 

през последните години, в следствие на което от 2017 г. бяха предприети мерки за кандидатстване 

по съответни национални програми. В резултат на положените усилия, ИБФБМИ е участник в  

3 проекта по „Националната пътна карта на научната инфраструктура 2020-2027 г.“:  

 

„Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината“ 

В рамките на проект „Научна инфраструктура по клетъчни технологии в 

биомедицината“ от 2018-2023г., по който ИБФБМИ е партньор, през 2021 г. беше осъществено 

надграждане на апаратура за проточна цитометрия насочена към липидомен анализ, необходима за 

провеждане на високотехнологични и възпроизводими липидомни изследвания. Надграждането е 

насочено към създаване на възможности за сепарация на клетки с промени в асиметричното 
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разпределение на мембранни фосфолипиди, които са показателни за настъпване на определени 

патофизиологични състояния на клетките. Успоредно с това беше реализирано надграждане на 

апаратура за газ-хроматографски анализ с мас-спектрометричен детектор с цел анализ на ацилна 

изомеризация в мембранните фосфолипиди при определени патологични състояния. 

 

„Национален център по биомедицинска фотоника“ 

ИБФБМИ участва като партньор в „Национален център по биомедицинска фотоника“ 

2020-2023г., по който e проведена обществена поръчка за закупуване на апарат за определяне на 

размера на частици в нанометричната област и зета потенциала. Апаратът се предвижда да бъде 

инсталиран през месец януари 2022г. и да бъде проведено обучение за неговото използване. 

Апаратът позволява охарактеризиране на различни бионаноматериали, преносители на лекарства и 

комплексни колоидни разтвори. Закупени са консумативи – кювети за измерване размера на 

наночастици и зета потенциал на биологични образци. Подновено е лабораторно помещение, в 

което ще бъде инсталиран апарата при неговото доставяне. 

 

„Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали 

(БиоММС)“ 

През 2021 г. се работи в изпълнение на Споразумение Д01-398/18.12.2020г. за 

предпроектни дейности във връзка с изграждане на „Научна инфраструктура за иновативни 

изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС)“, на която ИБФБМИ в 

координатор, а партньори в Консорциума са Институт по молекулярна биология „Акад. Румен 

Цанев“ – БАН и Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“ – БАН.  

 

През изминалата година научната инфраструктура се надграждаше и по проекти към ФНИ, 

от договори с министерства, фирми и др. 

 

Развитие на научния потенциал 

За трета поредна година младите учени от ИБФБМИ участват активно в Националната 

програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН (2 постдокторанта и 6 млади учени). Учените 

от ИБФБМИ постоянно повишават научната си квалификация чрез работа по редица проекти 

(подкрепени от ФНИ, програма COST Actions, ЕБР и др.) и колаборации с национални и 

чуждестранни научни организации. През 2021 г. в ИБФБМИ се обучаваха общо 3 редовни 

докторанта: 2 по специалност „Биофизика“ и 1 по специалност “Информатика”, 4 задочни 

докторанта – 2 по специалноста “Биофизика” и по 1 по“Физиология на животните и човека 

(Физиология на сърдечно-съдовата система)” и “Информатика”, и 2 докторанта на самостоятелна 
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подготовка, съответно по специалности “Информатика” и “Биофизика”. През годината бяха 

приключени общо 10 процедури за научно и  кариерно израстване – 1 процедура  за придобиване 

на ОНС „доктор“, 1 конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“, 4 конкурса за 

заемане на академичната длъжност „главен асистент“, 1 конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“  и 3 конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“. В процедура 

(обявени) са още: 1 конкурс за главен асистент и 3 конкурса за академичната длъжност 

„професор“.  През годината също е избран 1 Академик (чл.-кор. дмн дтн Красимир Атанасов). В 

резултат на проведената атестация и решение на НС на института, 1 „доцент“ беше преназначен на 

длъжност „гл. асистент“. 

За подобяване на качеството на обучение на докторантите и интегриране в европейското 

научно пространство, бе разработена и действа Система за осигуряване качеството на обучение на 

докторанти в ИБФБМИ (http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2020/05/IBPhBME-SOKOD.pdf). 

 

Интеграция на научните изследвания както с европейското изследователско и 

университетско пространство, така и с научни организации извън Европейския съюз  

С цел засилване на интеграцията с наши международни партньори,  през 2021 г. се работи 

по 11 договора по ЕБР, 4 проекта по COST Action и 1 договор с фирма Schiller AG – Швейцария. 

Чуждестранни учени и учени от българската диаспора бяха включени в колективи на научни 

проекти.  Изявени учени от страната и чужбина бяха поканени лектори на организираната от 

ИБФБМИ Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ (BMQL’2021),  

2-3 декември 2021 г. (https://biomed.bas.bg/bg/2021/12/bmql-awards/; https://www.bmql.org/).  

 

Връзка с бизнеса. Наука-иновации 

През 2021 г. бе продължено дългогодишното сътрудничество с фирма Schiller AG – 

Швейцария, по което текущо се разработват нови методи за обработка на електрокардиографски 

сигнали в медицински диагностични апарати, вкл. и за животоспасяваща апаратура. С цел 

стимулирането на връзката с бизнеса и генериране на продукти на интелектуална собственост, 

през 2021г. от Патентно ведомство бе издаден патент №67325 от 17.05.2021г. „Метод и устройство 

за корелирано многократно семплиране с формиране на шума от висок ред“, регистриран на името 

на ИБФБМИ. Изобретението е приложимо при регистриране на слаби сигнали, съизмерими с 

офсета и нискочестотния шум на усилвателя, при което се подобрява динамичния диапазон на 

получения сигнал. Друга заявка за патент с регистрационен № BG/P/2020/113289 от 17.12.2020г. 

„Метод и устройство за регистриране и синхронно филтриране на биосигнали“ е в експертиза. 

Изобретението има приложение за премахване на смущенията с мрежова честота от биосигнали, 

снети с електроди от повърхността на тялото.  
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Образователна и издателска дейност  

 ИБФБМИ продължи активната си издателска дейност с 4 международни списания: 

International Journal Bioautomation, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, Notes on 

Intuitionistic Fuzzy Sets, Journal of Geometry and Symmetry in Physics.  През 2021 г., в Studies in 

Computational Intelligence, Springer, излезе Сборникът със статии за развитието на информатиката 

в България (Research in Computer Science in Bulgarian Academy of Sciences (Ed. K. Atanassov, 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-72284-5), посветен на 150 г. БАН. През годината се 

работи активно по издаване на специално издание с доклади от конференцията International 

Symposium on Bioinformatics and Biomedicine’2020, проведена на 8-10 октомври 2020 г. в Бургас, 

което ще бъде публикувано в поредица на Springer с SJR през 2022 г. 

Образователната дейност се състоеше във водене на лекции и упражнения във висши учебни 

заведения, докторантски курсове към БАН, обучение на докторанти и дипломанти (подробно 

описана в т. 4).  

 

Експертна дейност  

Учени от ИБФБМИ активно участват в редица експертни комисии, регулиращи 

изпълнението на програми, свързани с обучение на млади учени и постдокторанти и процеса на 

атестация на учените, съблюдаването на коректното изпълнение на обявените конкурси за 

академични длъжности и степени, спазването на етичните норми при провеждане на научни 

експерименти, и др. (подробно описани в т. 1.5.1)  

 

 

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017-2030 (https://www.mon.bg/bg/143) – извършени дейности и 

постигнати резултати по конкретните приоритети 

Съгласно водещите принципи при изпълнение на Националната стратегия за развитие на 

научните изследвания в Република България 2017-2030, през 2021 г. бяха извършени следните 

дейности: 

 Фундаментални научни изследвания, конкретно свързани с приоритет „Подобряване на 

качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска 

среда и транспорт и др.“, дефиниран от Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030, като значителна част от тях бяха публикувани 

във високореномирани научни списания (справка – файл: Списък публикации 

ИБФБМИ_2021.docx). 
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 Приложните научни изследвания бяха насочени към приоритети: „Здраве и качество на 

живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и екотехнологии, 

биотехнологии, биоматериали и екохрани“, „Опазване на околната среда. Екологичен 

мониторинг. Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни 

технологии“ и „Информационни и комуникационни технологии“. Изследванията бяха 

насочени към разработване на нови и усъвършенстване на вече съществуващи устройства и 

помощни средства в биомедицината и биомеханиката (подобряване на качеството на кардио-

белодробна реанимация и прогнозата за пациенти с извънболничен сърдечен арест, чрез 

усъвършенстване на системата за ритъмен анализ и взимане на решение за шок в автоматични 

външни дефибрилатори,   прилагане на невронни мрежи за детекция на животозастрашаващи 

аритмии, предикция на рецидиви от пристъпи на предсърдно мъждене след катетерна аблация; 

разработване на прототип на активна ортеза на горен крайник). 

 Бяха осъществени партньорства с редица други научни институции, медицински центрове  и 

бизнеса, въз основа на проектни сътрудничества (30 проекта с ФНИ като базова организация 

или партньор, 11 проекта с международни партньори по програма ЕБР, участие в ННП 

„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ в консорциум с други 

научни институции и 3 проекта от Национална пътна карта за научна инфраструктура (като 

координатор или партньор) и рамкови договори за сътрудничество (16 с национални 

партньори). 

 Беше модернизирана научната инфраструктура чрез подновяване на амортизирана стандартна 

лабораторна техника, надграждане на съществуваща и закупуване на уникална за ИБФБМИ 

апаратура. 

 Беше поддържана висока квалификация на учените посредством стриктно спазване на 

приетите правила за израстване на академичния състав в ИБФБМИ. Всички продецури в 

ИБФБМИ бяха обявени на интернет-страницата на института с цел откритост и прозрачност 

на предприетите действия, съобразно националните и общоевропейските норми и добри 

практики. 

 Въведена е система за диференцирано заплащане чрез допълнително материално стимулиране 

на учените и помощния научен персонал на базата на проведена атестация за оценка на 

постигнатите резултати и професионалната им реализация.  

 През 2021 г. в ИБФБМИ бяха обучавани 3 дипломанти от ХТМУ – София, 2 от СУ „Св. Кл. 

Охридски“ и 2 магистри студенти от  СУ по стажантска програмата  „Студентски практики – 

фаза 2“ на МОН, с цел засилване на връзките на науката с образованието.  
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1.3. Полза/ефект за обществото от извършваните дейности 

Здравен ефект и превенция при социално значими заболявания: 

 Откриване на риск-маркери за сърдечна смърт в параметрите на електрокардиограмата, 

позволяващи ранна превенция. 

 Телеметрично и холтер мониториране на пациенти с повишен сърдечно-съдов риск в 

болнични условия. 

 Повишаване на качеството на регистрираните био-сигнали, чрез електронни схемни решения 

и нови методи за филтрация.  

 Повишаване на диагностичната точност на сърдечно-съдови заболявания, чрез иновативни 

методи за автоматична класификация на електрокардиографски сигнали. 

 Повишаване на терапевтичничната ефективност и безопасност на електрическата 

кардиоверсия на пациенти с предсърдно трептене и фибрилация в интензивно кардиологично 

звено, чрез изследване на различни клинични протоколи за прилагане на високочестотни и 

експоненциални дефибрилационни импулси.  

 Прогностична оценка за рецидиви при болни с предсърдно мъждене след радиофреквентна и 

криогенна аблация. 

 Подобряване на качеството на кардио-белодробна реанимация, в съответствие с най-новите 

международни препоръки при използване на автоматични външни дефибрилатори върху 

пациенти с извънболничен сърдечен арест. 

 Разработване на измервателен преобразувател с активна обрана връзка за капацитивни 

сензори. Преобразувателят има приложения при регистриране на биосигнали от пиезосензори 

и капацитивни електроди.  

 Установяване значението на маркерите за оксидативен стрес като индикатори за развитието на 

невродегенеративни заболявания и за оценка на терапевтичната ефективност. 

 Разкриване на молекулни механизми на действие при болестта на Алцхаймер, свързани с 

нивата на холестерола и сфинголипидите. 

 Разработване на ефективни хитозанови преносители на биологично-активни молекули и 

лекарства през биологични мембрани. 

 Разработване на липозомни преносители, представляващи естествени, безопасни и ефективни 

системи за доставка на лекарства. 

 Установяване на ускорено стареене на еритроцити, изолирани от кръв на жени със спонтанни 

аборти, на базата на калориметричните характеристики на клетките. 

 Установяване на влиянието на носителството на тромбофилни мутации върху 

наномеханичнните аномалии при тромбоцити, изолирани от кръв на жени със спонтанни 

аборти и увеличена степен на тромбоцитното активиране 
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 Установено е модифициране на термодинамичните, морфологични и механични свойства на  

еритроцити, изолирани от  пациенти с невродегенеративни заболявания, както свежо 

изолирани, така и в процеса на стареенето им. 

 Надграждане на протокол за профилиране на природни съединения и идентифициране на 

техни потенциални терапевтични мишени чрез in silico оценка на структурното им сходство с 

лекарствени съединения в базата данни DrugBank, анализ на досиета с фармакологични ефекти 

и оценка на връзката „природно съединение-терапевтична мишена“.  

 Предсказване на потенциален антибактериален начин на действие на природното съединение 

псевдопурпурин чрез in silico симулации на взаимодействията му с две терапевтични мишени, 

отговорни за ДНК репликацията на патогенни бактерии – ДНК гираза на Mycobacterium 

tuberculosis и ДНК топоизомераза IV на Streptococcus pneumoniae: 

 Разработване на мрежи от биомаркери и сигнални пътища, описващи ролята на нуклеарния 

рецептор PPARγ при развитието или лечението на белодробни патологии като: вирусни и 

бактериални инфекции, астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), възпаление 

на белите дробове, белодробно увреждане и белодробна фиброза: 

 Реализация на многостъпковата стратегия „multi-target-directed ligands“ за in silico 

идентификация на биологично-активни молекули с потенциал за мултитаргетно действие по 

отношение на ключови протеини, свързани с лечение на невродегенеративни заболявания като 

болестите на Алцхаймер и Паркинсон. 

 Анализ на химичното пространство на природни съединения с капацитет на взаимодействие с 

човешки сулфотрансферази посредством разнообразни хемометрични методи с цел 

идентифициране на биологично активни съединения с природен произход като потенциални 

лиганди на сулфотрансферазите.  

 Оценка на приложимостта на интеркритериалния анализ в структура-базирания лекарствен 

дизайн за избор на оценъчни функции при докинг на лиганди в различни протеини. 

 Идентификация на нови биомаркери и молекулярни механизми, лежащи в основата на 

патологичните процеси при стареене на организма при кардио-васкуларни патологии. 

 Разработване на нов in vivo модел на болестта на Алцхаймер с доказана ефективност за 

изследване на патологията й. 

 Разработване на „умни” наноматериали като преносители на лекарства и 

фотосензибилизатори за синергично лечение на ракови заболявания.  

 Създаване на нов подход за трeтиранe на костни заболявания, базирани на нанотехнологии. 

 Разработване на прототип на активна мио-ортеза на лакътна става с цел рехабилитация и 

възстановяване обема на движение при пациенти преживели инсулт или с други мускулно-

ставни нарушения. 
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Разработки, свързани с възможности за внедряване на нови технологии, устройства и 

материали: 

 Разработен е метод и прототип за синхроно филтриране на периодични смущения в 

биосигнали, работещ със или без синхронизиращ сигнал, при което се постига синхронно 

демодулиране на грешката от смущението в изходния сигнал, автоматично синтезиране на 

смущението и изваждането му от входния сигнал в цифров алгоритъм с обратна връзка. Целта 

е получаване на висококачествени биосигнали, регистрирани от повърхността на тялото без 

опорен електрод. Според становище от предварително проучване направено от Патентно 

ведомство, разработката притежава новост и изобретателска стъпка и може да бъде 

патентована. От името на ИБФБМИ е регистрирана заявка за патент с регистрационен № 

BG/P/2020/113289 от 17.12.2020 г. „Метод и устройство за регистриране и синхронно 

филтриране на биосигнали“, която текущо е в експертиза.  

 Разработване на прототип на лакътна мио-ортеза с една степен на свобода, като за управление 

на електрическия двигател се използват обработени електромиографски сигнали от мускули 

на горния крайник. Целта е рехабилитация на пациенти с различни нервно-мускулни 

заболявания.  

 Разработен е протокол за конструирането на стабилни биоразградими хибридни  

(полизахарид-графенов оксид) микрокапсули с потенциал за приложение в биомедицината. 

 Разработени са протоколи за създаване на нанопреносители (хитозанови наночастици и 

липозоми) с потенциал за приложение в биомедицината. 

 Разработен е точков (числов) модел за предикция на свободен от пристъпи период при 

пациенти с аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсърдно мъждене. 

 Дефинирани са нови интуиционистки размити операции и са изследвани техните основни 

свойства, с което е обогатена теорията на размитите и в частност – на интуиционистки 

размитите множества. 

 Дефинирани са нови операции над индексирани матрици и са изследвани техните основни 

свойства, в т.ч. и n-мерни индексирани матрици. 

 Проведени са нови изследвания в областта на интеркритериалния анализ и са разработениени 

негови приложения в областта на биологията, медицината, екологията, химията, икономиката, 

изкуствения интелект и други. 
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Разработки, свързани с опазване на околната среда и подобряване качеството на живот: 

 Показан е потенциала на лечебното растение салвия (Salvia sclarea L.) за фиторемедиация на 

почви, замърсени с кадмий и цинк, което го прави икономически интересно, тъй като 

извлечените от листата етерични масла са чисти от тежки метали.  

 Установени са концентрациите на новосинтезирани цинкови и сребърни наночастици, които  

нямат фитотоксичен ефект, но защитават растенията в условия на солеви стрес. 

 Изследвани са причините за солевата толерантност при различни видове сорго и царевица. 

  Бяха проследени различни алтернативни електронни потоци и ролята им за възстановяване на 

възкръстващото растение Haberlea rhodopensis след засушаване в резултат на ниска 

температура. 

 Показано е, че дивият тип и каротеноидният мутант lut2 на Arabidopsis thaliana демонстрират 

различни стратегии за справяне с оксидативния стрес, причинен от  комбинираното третиране 

с ниска температура и висок светлинен интезитет. Комбинираното третиране повлиява 

антенните комплекси на двете фотосистеми с цел балансиране на светлините реакции и 

метаболитните процеси. 

 Показано е, че чрез прилагане на бързи биохимични стрес маркери е възможно установяването 

на  степента на чувствителност на младите растения към абиотичен стрес.  

 Анализирани са свободно достъпни бази данни от значение за оценката на безопасността и 

качеството на храните. Приложени са методики за автоматизирано извличане на информация 

(в т.ч. структурна) от бази данни с различна архитектура. 

 Изследван е ефекта на пръскане на листа от грахови растения с полимер-модифицирани 

въглеродни наночастици с цел разработване на експериментални протоколи за разработване 

на наноносители с положително действие върху растежа и развитието на растенията. 

Разработката цели намаляване на употребата на вредни за околната среда субстанции в 

селското стопанство. 

 

1.4. Взаимоотношения с други институции  

 Споразумения с национални организации, със съпътстващи съвместни научни програми, 

активни през 2021 г.:  

1. Договор за съвместна дейност № 126/11 от 2001 с Университетска болница 

„Александровска“ 

2. Рамково споразумение с Университетска МБАЛ „Св. Анна“ – София 

3. Рамков договор за сътрудничество с Нов български университет, Департамент 

„Медикобиологични науки“ - от 2004 г. 

4. Рамков договор за съвместна дейност с Националната кардиологична болница – от 2006г. 
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5. Рамково споразумение между БАН и Университетска СБАЛСМ “Н. Пирогов” с 

изпълнител ИБФБМИ-БАН от 2008г. 

6. Договор за съвместна дейност № 177 от 2008г. с Факултет по електронна техника и 

технологии, Технически университет – София 

7. Рамково споразумение между Института по невробиология – БАН и ИБФБМИ- БАН от 

2013г. 

8. Договор за съвместни научни изследвания между ИБФБМИ и МБАЛНП „Св. Наум“ – 

София от 2019г. 

9. Договор за съвместни научни изследвания между ИБФБМИ-БАН и Медицински 

университет – Плевен 2020-2023 (Анекс II към Договора)  

10. Договор за сътрудничество от 26.03.2008 г. с Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – 

Бургас 

11. Договор за сътрудничество между Аджибадем Сити Клиник - Университетски сърдечно-

съдов център и ИБФБМИ-БАН  

12. Рамков договор между Университетска специализирана болница за активно лечение по 

онкология (УСБАЛО), ЕАД, София и ИБФБМИ-БАН от 2015г. 

13. Рамково споразумение за съвместна изследователска и развойна дейност между Институт 

по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски”, БАН и ИБФБМИ–

БАН от 2020г. 

14. Договор за партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от 

висшите училища между ИБФБМИ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“-

2020г. 

15. Договор за сътрудничество с Европейски Политехнически Университет – Перник - от 

2020 г. 

16. Рамково споразумение за научно сътрудничество и взаимодействие с УСБАЛО „Проф. 

Бойчо Бойчев“ ЕАД – от 2021 г. 

 

 Споразумения с международни организации, със съпътстващи съвместни научни 

програми, активни през 2021 г.  

- Agreement of Collaboration between the Centre of Biomedical Engineering/Bulgarian Academy 

of Sciences and the Instutute of Technical Chemistry/University of Hannover, Germany 
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1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата 

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и 

държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, 

национални културни институции и др. /относими към получаваната субсидия/. 

Практическите дейности на ИБФБМИ през 2021 г. включват експертни дейности, свързани с: 

 Акредитационния съвет на НАОА 

 Постоянна комисия по природни науки, математика и информатика при НАОА 

 Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества към Министерство на околната 

среда и водите 

 Комисия за наблюдение, оценка и анализ на дейността на ФНИ 

 Изпълнителен съвет на ФНИ 

 Постоянна научно-експертна комисия към ФНИ по технически науки 

 Временни научно-експертни комисии към ФНИ по медицински науки  

 Временни научно-експертни комисии към ФНИ по биологически науки 

 Временна научно-експертна комисия към ФНИ по технически науки  

 Национален съвет за наука и иновации към МОН 

 Комисия за разглеждане на постъпилите заявления за включване в Националния списък 

на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за 

разработване на научноизследователски проекти 

 Консултативен научен съвет на консорциум “Discoverer“ към мрежата EuroHPC 

 Екпертна работна група за оценка на обекти от Националната пътна карта за научна 

инфраструктура (НПКНИ), попомагаща дейността на Постоянния комитет за изпълнение 

и мониторинг на НПКНИ към МОН 

 Консултативен съвет по проектно управление към Министъра на отбраната 

 Комисия за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана 

от висшите училища и научните организации при МОН 

 Комитет за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 

 Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на регионите“ 

 Хумболтов съюз в България 

 Съвет за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на 

европейските фондове 

 “Working Group on e-Cardiology” 

 Международен център по Биокибернетика, Варшава, Полша 
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 Committee for Risk Assessment (RAC) – European Chemicals Agency (ECHA) 

 

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата 

и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд „Научни изследвания“), 

програми, националната индустрия и пр. 

 

 Споразумение 05/20.12.18 г.: ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 

живот“, 2018-2022. Съизпълнители от ИБФБМИ: проф.  Антоанета Попова и чл.-кор. Илза 

Пъжева 

 За изпълнение на поставените задачи по Компонент 1, работен пакет 1.1, за 3-та година на 

програмата (2018-2022), екипът от секция „Фотовъзбудими мембрани“ (ръководител:  

проф. А. Попова) оцени степента на устойчивост на пет нови сорта зимна пшеница, получени от 

Института по растителни генетични ресурси в Садово, към засушаване и степента им на 

възстановяване при възобновено поливане, чрез проследяване на настъпващите промени в 

пигментния състав, степента на липидно окисление, нивото на стрес-индуцираните активни 

кислородни форми и синтезата на протекторни вещества.  

 Екипът от секция „QSAR и молекулно моделиране“ (ръководител: чл.-кор. И. Пъжева) 

продължи да работи и през 3-та година на Програмата по изпълнението на дейности в рамките на 

Компонент 2 (Растително здраве и безопасност в хранителните системи) и Компонент 3 (Качество 

на храните за по-качествен живот) с фокус върху оптимизиране и оценка на качеството на 

биологично-активни вещества като компоненти на лечебни и ароматни растения, храни и 

хранителни системи посредством използване на in silico (компютърно подпомогнати) подходи за 

прогнозиране на техни потенциални терапевтични/токсични ефекти и биотрансформации. 

Изследванията по Компонент 2 бяха насочени към определяне на цитотоксични и микробицидни 

ефекти на серия от разтворители с най-голямо приложение в in vitro експерименти на биологично-

активни съединения. По Компонент 3 със структура-базирани методи са проведени задълбочени in 

silico изследвания на взаимодействия на съединение от класа на хидроксиантрахиноните, 

извлечени от лечебното растение Rubia, с ензимите ДНК гираза и ДНК топоизимераза IV, 

отговорни за ДНК репликацията на болестотворни бактерии. 

 

 ДО1 154/28.08.2018: Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“, 

2018-2023 г. Координатор от ИБФБМИ: проф. Албена Момчилова  

През третата финансова година на договора бяха извършени следните дейности, съгласно 

работната програма: 

1. Доокомплектовка на проточен цитометър със система за клетъчна сепарация. 
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2. Доокомплектовка на система за широко спектърен мастно-киселинен анализ с мас 

спектроскопски детектор. 

3. Закупуване на кварц-кристална микровезна с дисипация на енергията 

 

 Д01-392/18.12.2020: Научна Инфраструктура „Национален център по биомедицинска 

фотоника“, 2020-2027 г. Координатор от ИБФБМИ: проф. Галя Станева 

1. Закупуване на апарат за измерване размера на наночастици и зета потенциал. Предстои 

доставка на апарата и обучение за работа с него през януари 2022 г. 

2. Подготовка на помещение за инсталиране на апарата. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.: 

2.1. Най-значимо научно постижение през 2021 г. 

Хиперакумулация и толерантни механизми на лечебното и ароматно растение салвия с 

потенциал за фиторемедиация на почви замърсени с тежки метали 

Замърсяването на почвите с тежки метали представлява сериозна заплаха за околната среда 

и за безопасността на храните в световен мащаб. Процесът на тяхното отстраняване е труден и 

продължителен, тъй като те не са биоразградими и остават в почвата за продължителен период от 

време. Фиторемедиацията на почви, замърсени с тежки метали, намалява тези рискове като 

увеличава ресурса на земята за селскостопанско производство. Затова през последните години 

нараства интересът както към изясняване на механизмите на адаптация и толерантност на 

растенията към стреса от тежките метали, така и към търсене на растителни видове, подходящи за 

фиторемедиация на замърсени почви. 

Изследванията на нашия научен колектив показаха, че салвията (Salvia sclarea L.) е силно 

толерантна към акумулираните високи концентрации на цинк (Zn) и кадмий (Cd) в тъканите си. 

Получените резултати установиха, че третирането с тежки метали увеличава съдържанието на 

полифеноли и антоциани в листата, които действат като силни антиоксиданти срещу оксидативния 

стрес и са важна част от защитните механизми, включени в толерантността на това растение. 

Други молекулни механизми, включени в адаптацията на фотосинтетичния апарат към стреса са 

нарастване на нефотохимично гасене и ускорения цикличен електронен транспорт около 

фотосистема 1. Тъй като този вид салвия се използва във фармацията и парфюмерията главно за 

етерични масла, които остават чисти от тежките метали, това го прави икономически интересно и 

подходящо за фиторемедиация на замърсени почви. 
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Ръководител на разработката: проф. А. Добрикова 

 

2.2. Най-значимо научно-приложно постижение за 2021 г. 

Разпознаване на животозастрашаващи сърдечни аритмии в условия на кардио-

белодробна реанимация 

Разработени са софтуерни технологии за ефективно управление на кардио-белодробна 

реанимация от автоматични външни дефибрилатори (АВД) по време на извънболнични сърдечни 

инциденти, с цел синхронизиране на пътната карта на производителите на животоспасяваща 

апаратура с най-новите международни препоръки. 

Първият иновативен подход в системата за ритъмен анализ внедрява дълбоки невронни 

мрежи, понастоящем считани за една от най-актуалните мощни технологии с изкуствен интелект. 

Оптимизирани са архитектури, съвместими с изчислителните ресурси на АВД, работещи в реално 

време. Изследвани са възможностите за подобряване на диагностичната точност за разпознаване 

на животозастрашаващи аритмии и скъсяване на времето за анализ на електрокардиограмата 

(ЕКГ).  

Втората технологична иновация е свързана с разработване на методология и софтуер за 

обучение и валидиране на система за ЕКГ анализ по време на сърдечен масаж, базирана на 

последователно управление на няколко алгоритъма за ритъмен анализ в АВД. Тази система е 

стъпка напред в предизвикателството за подобряване на качеството на кардио-белодробна 

реанимация и прогнозата за пациенти с извънболничен сърдечен арест, прилагайки две стратегии: 

първо – минимизиране на прекъсването на сърдечния масаж за ритми, неподлежащи на 

дефибрилация, и второ – ранно спиране на компресиите и минимизиране на пре-шок паузите при 

третиране на рефибрилация. Технологията е вградена в системата за взимане на решение за шок на 

375 дефибрилатора от ново поколение (DEFIGARD TOUCH7, Schiller Médical SAS, Франция), 

използвани в клинично проучване от Парижка пожарна бригада през 2021г. Извършеният 

трансфер на технологии е удостоверен със сертификат за внедряване от фирмата производител на 

АВД. 

Оксидативен стрес и натрупване на 
полифеноли и антоциани в листа на 
салвия (Salvia sclarea L.) след 
третиране с кадмий и цинк 
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Приложение на изкуствения интелект за ритъмен анализ  
по време на кардио-белодробна реанимация от автоматични външни 
дефибрилатори 

Ръководители на разработката: проф. Весела Кръстева и проф. Ирена Жекова 

 

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО 

Учените от ИБФБМИ имат дългогодишни сътрудничества със страни от и извън 

Европейския съюз, като за 2021 г. бяха осъществени колаборации на база проектно 

сътрудничество с институти и университети във Франция, Швейцария, Гърция, Унгария, Полша, 

Словакия, Египет и др. През 2021 г. международното сътрудничество беше базирано на 11 проекта 

по ЕБР, 4 по програма Cost Actions и 1 проект с международна фирма (�Приложение 2).  

Въпреки затруднените възможности за пътуване и обмяна на опит през 2021 г., поради 

епидемиологичната обстановка, бяха осъществени 3 визити на учени от Унгарската академия на 

науките и бе осъществена двумесечна обмяна на опит от проф. Галя Станева в Университета на 

Бордо, Бордо, Франция.  

  

Не на последно място, като приоритет е дефинирано и подобряването на инфраструктурата 

и научното оборудване, което би привлякло чуждестранни учени за краткосрочни визити и 

извършване на конкретни специфични експерименти. Като значителен прогрес в тази насока 

отчитаме работата по проекти от Националната пътна карта на научната инфраструктура, като 

от 2021 г. ИБФБМИ е координатор на 1 проект, и партньорска организация в два други проекта от 

Националната пътна карта на научната инфраструктура, съответно от 2018 г. и 2020 г.  

 

През 2021 г. се стартира работа и по организирането на 11th International Meeting 

„Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability – 2022“, който ще се проведе на 1-7 

октомври 2022 г. в Албена, като учени от ИБФБМИ са в организационния и програмен комитет на 

конференцията, както и на International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine – 

BioInfoMed’2022, който ще се проведе в периода 19-23 октомври 2022 г. в Бургас, като ИБФБМИ 

ще бъде съорганизатор. 
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4.  УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ 

През 2021 г. ИБФБМИ запази дългогодишната традиция за обучение на млади специалисти,  

с цел засилването на интереса им към биофизиката и биомедицинското инженерство, и 

привличането им за разработване на дипломна работа и докторантура в института посредством: 

 

 Водене на лекции и упражнения в: 

- Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

- Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

- Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

- Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

- Факултет по технически науки, Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас 

- Транспортен факултет, Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас 

- Химико-технологичен и металургичен университет - София 

 

 Водене на докторантски курсове към Центъра за обучение на БАН:  

- „In silico лекарствен дизайн“, чл.-кор. И. Пъжева 

- „Обобщени мрежи“, акад. К. Атанасов 

-  „Интуиционистки размити множества“, акад. К. Атанасов 

-  „Трансфер на научни знания към обществото чрез свободната електронна енциклопедия 

Уикипедия“, доц. В. Атанасова  

 

 Обучение на млади учени по Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, 

обучението, младежта и спорта в Европа Erasmus+ – поради епидемиологичната обстановка 

през 2021 г. не бе възможно да се осъществят подобни обучения. 

 

 Обучение на докторанти – през годината бяха обучавани 3 редовни докторанта – 2 по научна 

специалност „Биофизика“ и 1 по научна специалност “Информатика”,  4 задочни докторанти – 

2 по научна специалност “Биофизика”, 1 по научна специалност “Физиология на животните и 

човека (Физиология на сърдечно-съдовата система)” и 1 по научна специалност “Информатика”, 

както и 2 докторанта на самостоятелна подготовка (по научни специалности “Информатика” и 

“Биофизика”), както следва: 
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Редовни докторанти:  

Ариана Ануар Лангари  

Тема: „Биофизични маркери за нарушения в коагулационната система при бременност с висок 

риск”,  

Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”,  

Научен ръководител: доц. Светла Тодинова 

Дата на зачисляване: 01.08.2020г. 

 

Данаил Дичев Стратиев 

Тема: “Моделиране на процеси на нефтопреработване с помощта на обобщени мрежи и 

интеркритериален анализ”, 

Научна специалност: 01.01.12 “Информатика”, 

Научен ръководител: акад. Красимир Атанасов и акад. Константин Хаджииванов (ИОНХ-БАН) 

Дата на зачисляване: 01.07.2021г.  

 

Ирина Йорданова Георгиева 

Тема: “Изследване ролята на ангиогенезата при развитието на различни патологични състояния” 

Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика” 

Научни ръководители: проф. Румяна Цонева и доц. Димитър Илиев (ИМБ-БАН) 

Дата на зачисляване: 01.07.2021г.  

 

Задочни докторанти: 

Траяна Петкова Каменска 

Тема: „Разработването на нови терапевтични средства за третиране на ракови заболявания на 

основата на графенови частици” 

Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика” 

Научен ръководител: доц. Наталия Кръстева 

Дата на зачисляване: 01.08.2020  

 

Искрен Стефанов Гарвански 

Тема: „Анализ на предсърдната активност за предикция за свободен от пристъпи период при 

пациенти с радиофреквентна аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсърдно 

мъждене” 

Научна специалност: 01.06.17 “Физиология на животните и човека (Физиология на сърдечно-

съдовата система)” 
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Научни ръководители: проф. Михаил Матвеев и доц. Яна Симова (н-к отделение „Кардиология“, 

„Аджибадем Сити Клиник – сърдечно съдов център”) 

Дата на зачисляване: 01.07.2018 

 

Александър Огнянов Маразов 

Тема: „Дълбоки невронни мрежи за целите на диагностиката в медицината” 

Научна специалност: 01.01.12 “Информатика” 

Научен ръководител: доц. Людмила Тодорова 

Дата на зачисляване: 01.07.2018 

 

Тихомира Тихомирова  Сойсюрен 
Тема: „Анти-туморни липиди и статини – влияние върху трансмембранната клетъчна 

сигнализация”, Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика”  

Научни ръководители: проф. Румяна Цонева, проф. Албена Момчилова  

Дата на зачисляване: 01.01.2017, прекъсване за 2 години, считано от 10.08.2020  

 

Докторанти на самостоятелна подготовка: 

Борислав Енчев Георгиев 

Тема: „Изследване на процесите на нефтопреработване с помощта на интеркритериалния анализ”, 

Научна специалност: 01.01.12 “Информатика” 

Научни ръководители: акад. Красимир Атанасов, дтн Дичо Стратиев (“Лукойл Нефтохим Бургас” АД) 

Дата на зачисляване: 16.12.2020  

 

Весела Василева Йорданова 

Тема: „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: Ефект на окислените липиди”,  

Научна специалност: 01.06.08 “Биофизика” 

Научен ръководител: проф. Галя Станева 

Дата на зачисляване: 01.08.2020  

 

 През 2021 г. беше проведена 1 защита на дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“: 

 

Дафина Петкова  

Тема: „Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените мрежи” 

Научна специалност: 01.01.12 “Информатика” 
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Научен ръководител: акад. Красимир Атанасов 

Дата на защита: 20 януари 2021г. 

 

С цел поддържане високо ниво на обучение и специализация на докторантите, в ИБФБМИ 

функционира специализирана „Комисия по качеството на обучение на докторантите“, която 

осъществява наблюдение, контрол, превантивни и коригиращи действия по обучителния процес. 

 

 Обучение на дипломанти – през годината стартира обучението на 2-ма дипломанта от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” по магистърска програма, научнa 

специалност „Биофизика“. Успешно защитиха 3-ма дипломанти по магистърска програма, 

специалност „Биомедицинско инженерство”, ХТМУ, София (Мария Попова, Борислава 

Борисова, Петя Иванова) 

 Обучение на студенти по програмата „Студентски практики – фаза 2“ на МОН – 2-ма 

магистър–студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски” по Договор за 

партньорство при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища със 

СУ „Св. К. Охридски“. Обучение на 6 студенти като технически изпълнители в 

изследователските лаборатории. 

 Кариерно израстване – През 2021 г. съобразно Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за приложението му в ИБФБМИ, публично бяха обявени 

следните конкурси за заемане на академични длъжности (https://biomed.bas.bg/bg/procedures/): 

 

Конкурси за заемане на длъжността „професор“ – 3 приключили и 3 текущи 

1. проф. Олимпия Николаева Роева 

2. проф. Анелия Георгиева Добрикова 

3. проф. Биляна Панчева Николова – Лефтерова 

 

Конкурси за заемане на длъжността „доцент“ – 1 приключил 

1. доц. Петър Младенов Василев 

 

Конкурси за заемане на длъжността „главен асистент“ – 4 приключили и 1 текущ 

1. гл. ас. Добромир Петков Добрев 

2. гл. ас. Екатерина Калинова Йоцова 

3. гл. ас. Георги Димитров Рашков  

4. гл. ас. Георги Николаев Георгиев  
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Конкурси за заемане на длъжността „асистент“ – 1 приключил 

1. ас. Мария Здравкова Попова 

 

След избор от САЧК, за академик е избран чл.-кор. дмн дтн Красимир Атанасов. 

 

5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ   

5.1. Осъществяване на съвместна иновационна дейност с външни организации и партньори, 

вкл. поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина; 

 Във връзка с изпълнение на договор с Schiller AG – Швейцария: „Методи и алгоритми за 

регистриране, обработка, анализ и класификация на биомедицински данни, сигнали и образи и 

реализацията им чрез програмни и схемни решения в електронна клинична и 

животоспасяваща апаратура“ през 2021 г. е осъществена иновационна дейност, свързана с: (1) 

Разработване, трениране и тестване на модели на дълбоки невронни мрежи за обработка на 

ЕКГ сигнали с цел детектиране на животозастрашаващи сърдечни аритмии в условия на 

кардио-белодробна реанимация. Резултатите показват точност, превишаваща тази, постигана 

до момента с класически алгоритми за машинно обучение на базата на морфологични и 

честотни ЕКГ параметри; (2) Разработване на софтуерен продукт на сървърно-базирана 

платформа за дистанционна експертна анотация на големи клинични 12-канални ЕКГ бази 

данни. 

 Изследване на предсърдната сърдечна активност за предикция на свободен от пристъпи 

период при пациенти с аблация по повод пароксизмално и персистиращо предсърдно 

мъждене. Разработката е във връзка с Договор за сътрудничество между Аджибадем Сити 

Клиник - Университетски сърдечно-съдов център и ИБФБМИ-БАН. Ръководител проф. М. 

Матвеев. 

 

5.2. Извършен трансфер на технологии и/или подготовка за трансфер на технологии по 

договор с фирми; данни за полученото срещу това заплащане; данни за реализираните 

икономически резултати във фирмите (работни места, печалба, производителност, дял 

на новите продукти в общия обем на продажбите и т.н.). 

 

6. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО 

6.1. Осъществяване на съвместна стопанска дейност с външни организации и партньори 

/продукция, услуги и др., които не представляват научна дейност на звеното/, вкл. 

поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина 
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Административно-стопанската дейност през 2021 г. може да бъде определена като: 

поддържане и ремонт на сградния фонд, поддържане на прилежащите към него терени, 

изпълнението на мероприятия по безопасни и здравословни условия на труд за работещите, 

противопожарна безопасност и др. 

Ремонтни дейности – ремонт на работни и санитарни помещения, техническите съоръжения 

в отделните помещения, системата за водоснабдяване и канализация, абонатната станция за 

топлоподаване се поддържат основно със средства и труд на института. През 2021 г. частични 

подобрения и ремонти бяха извършени в лаборатории и кабинети на института. Във връзка с 

изграждане на Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули биомембрани 

и биосигнали и в изпълнение на Споразумение Д01-398/18.12.2021 г., се извърши ремонт на 3 

лаборатории в бл. 21, а със собствени средства на института бяха реновирани 6 работни кабинета, 

намиращи се в бл. 21, бл. 23 и бл. 105, и една лаборатория. Осветителните тела се подменят с 

енергоикономични, подмени се част от парната инсталация и аварирали водопроводни кранове. 

 

6.2. Отдаване под наем на помещения и материална база 

Договорните отношения с фирмите ЕТ “Ласто-Лазар Стойчев”и “Шиллер – Инженеринг”- 

София ЕООД продължават и през 2021 г., като това е съобразено с актуалните изисквания, 

спуснати от БАН. Отдадените под наем помещения и материална база се поддържат в добро 

техническо състояние. Не са установени закъснения в изплащането на наема и консумативните 

разходи. 

 

6.3. Сведения за друга стопанска дейност 

 С цел създаване на безопасни условия на труд за работещите, през 2021 г. се направи 

обследване на звеното по отношение на противопожарна и аварийна безопасност. Проигран бе 

планът за действие и евакуация при пожар, в бл. 21 и бл.105 на института,  като за целта бяха 

спазени всички изисквания на ПБС – Протокол от 20.05.2021 г. и Протокол от 21.05.2021 г.  

Извърши се измерване на мълниезащитната заземителната инсталация от ЦИЛ към ИИКТ- БАН. 

 През последното тримесечие се проведе инвентаризация на всички материални активи в 

института, съгласно Закона за счетоводството. Специални комисии, отчетоха техническото 

състояние на отделните уреди, апарати и технически средства, извършиха бракуване на негодната 

и морално остаряла техника и нейното ликвидиране. 

В рамките на възможностите и в зависимост от климатичните условия се правят икономии 

на електрически ток, топлоенергия и вода. Помощният персонал на института поддържа и района 

около сградите и зелените площи, особено през есенно-зимния сезон.  
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7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА 2021 г. 
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8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО   

 

Издателската дейност на ИБФБМИ се състои в публикуване на 4 международни списания 

(https://biomed.bas.bg/bg/journals/) 

1. International Journal Bioautomation (ISSN 1314-2321 on-line, ISSN 1314-1902 print) 

Главен редактор: Михаил Матвеев, зам. гл. редактор: Таня Пенчева 

SJR (2020) = 0.178 (Q4 Scopus) 

2.  Journal  of Geometry and Symmetry in Physics, (ISSN 1314 - 5673 on-line, ISSN: 1312-5192 print)  

Главен редактор: Ивайло Младенов, технически сътрудник: Венелин Черногоров – до 

30.06.2021г. SJR (2020) = 0.169 (Q4 Scopus) 

3.  Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets (ISSN-1310-4926) 

Редактори: Красимир Атанасов, Humberto Bustince (Испания) и Janusz Kacprzyk (Полша) 

4.  Notes on Number Theory and Discrete Mathematics (ISSN-1310-5132)  

Редактори: Красимир Атанасов, Aldo Peretti (почетен редактор) (Аржентина), Anthony Shannon 

(Австралия) и József Sándor (Румъния), индексира се в Web of Science 

 

Информационната дейност на звеното за 2021 г. е съобразена с утвърдената през годината 

„Стратегия за развитие и подобряване на комуникацията с обществото с цел разясняване и 

популяризиране работата на ИБФБМИ“ (http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2020/05/ 

IBPhBME-Strategy-communication-society.pdf) и включва:  

 Поддържане на интернет-страницата на ИБФБМИ (http://biomed.bas.bg/) с актуална 

информация за публикациите и научните интереси на учените, текущи проекти и процедури, 

актуални новини, както и награди на национално и международно ниво. 

 Поддържане на Facebook страница на ИБФБМИ (https:/www.facebook.com/2338131249764026/) 

 Популяризиране на научните резултати чрез 81 участия в международни и национални научни 

форуми. 

 Популяризиране на дейностите и научно-приложните разработки в ИБФБМИ в медиите под 

формата на интервюта в национални медии: акад. Красимир Атанасов (Nova TV, Bulgaria ON 

AIR, БНР Българско национално радио, Програма “Христо Ботев”, в рубриката “Знание и 

култура” на БТА) и д-р Веселина Узунова в поредицата “100 лица на българската наука”  

 Поканено участие на гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф с лекция на тема „Добра практика за 

подготовка, управление и отчитане на успешен младежки проект“ в серия уебинари на тема 

„Писане и управление на успешни научни проекти“, организирани от Център за обучение – 

БАН и Кариерен център към ЦО–БАН и насочени към докторанти и млади учени от БАН 

(https://www.bas.bg/?p=36597). 
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 Включване на ИБФБМИ в „Портала за отворена наука“ с цел: (1) осигуряване на лесен и бърз 

достъп, както на изследователите, така и на обществеността, до научна информация и 

резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства; и (2) осигуряване на 

свързаност с европейските е-инфраструктури за отворен достъп до научна информация.  

 Стартира и виртуалния музей на ИБФБМИ, който вече е публично достъпен 

(https://biomed.bas.bg/bg/museum/). 

 Стартира и уебсайта на Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, 

биомембрани и биосигнали (БиоММС)“, на която ИБФБМИ в координатор 

(https://biomms.bas.bg/) 

 Създаден е уебсайт на Третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на 

живота“ (BMQL’2021), традиционно организирана от ИБФБМИ (https://www.bmql.org/) 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЗВЕНОТО 

Научният съвет на ИБФБМИ – БАН е избран на Общо събрание на учените от Института на  

27 март 2019 г.  

Вътрешни членове: 

акад. дмн дтн Красимир Атанасов – Председател 

проф. д-р Иванка Цаковска – Заместник-председател 

проф. д-р Анелия Добрикова – Секретар на НС –(от 01.10.2021г.) 

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева 

проф. дбн Албена Момчилова 

проф. дбн Диана Петкова 

проф. дтн Росица Райкова 

проф. дбн Стефка Танева 

проф. д-р Антоанета Попова 

проф. д-р Весела Кръстева 

проф. д-р Галя Станева 

проф. д-р Емилия Апостолова 

проф. д-р Ирена Жекова 

проф. д-р Сашка Крумова 

проф. д-р Таня Пенчева 

проф. д-р Биляна Николова 

доц. д-р Наталия Кръстева 

гл. ас. д-р Августина Данаилова, представител на младите учени – със съвещателен глас 
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Външни членове: 

акад. дфн Александър Петров – Институт по физика на твърдото тяло, БАН 

чл.-кор. Георги Михов – Технически университет – София 

чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – Център за изследвания по национална сигурност и 

отбрана – БАН  

чл.-кор. проф. дбн Андон Косев – пенсионер 

проф. д-р Христо Гагов – Биологически факултет, Софийски университет 

проф. д-р Мая Величкова 

 

10. ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В ЗВЕНОТО 

http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2017/07/IBPhBME-pravilnik-dejnost-i-ustroistvo.pdf 

 

11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ОТЧЕТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО 

СЪКРАЩЕНИЯ  

АВД – автоматични външни дефибрилатори 

БАН – Българска академия на науките  

ЕКГ – електрокардиограма 

ЕС – Европейски съюз 

ИБФБМИ – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство  

КБР – кардио-белодробна реанимация  

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 

МОН – Министерство на образованието и науката 

НАОА - Националната агенция за оценяване и акредитация 

СБАЛСМ – Специализирана болница за активно лечение и спешна медицина 

УСБАЛО – Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология 

ФНИ – Фонд „Научни изследвания“  

ЦЛБМИ–БАН – Централна лаборатория по биомедицинско инженерство 

AWC система – Analyze Whilst Compressing System  

BSPP – проучване от Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 

EBSA – European Biophysical Societies’ Association  

FEBS – Federation of European Biochemical Societies 

IF – Impact factor 

SJR – Scimago Journal & Country Rank 

QSAR – Quantitative structure–activity relationship 

WoS – Web of Science 
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 

 

Приложение 1: Проекти с национално финансиране 

 

Приложение 2: Проекти с международно финансиране и по международно сътрудничество в 

рамките на междуакадемични договори и споразумения 

 

Приложение 3: Организирани от звеното научни форуми 
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Приложение 1: Проекти с национално финансиране  

 

Научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“: 

ИБФБМИ е базова организация: 

1. Комплексно изследване на физиологичните основи на натрупването и вида на вторични 

метаболити с висок потенциал за терапевтично приложение в естествените популации на 

Petasites hybridus (Asteraceaе) в България. Приложение на 2D и 3D клетъчни култури като 

адекватен in vivo-подобен модел за оценка на антиоксидантния и антитуморен потенциал на 

екстракти от корени на растението и препарати от тях. КП-06-Н21/12/2018-2021г. 

Ръководител: проф. Л. Масленкова 

2. Проучване на взаимовръзката между фосфолипиден и Акt сигнален път в патофизиологията 

при in vivo модел на Алцхаймер. Разработване на комбинирани терапевтични подходи. КП-

06-Н31/16/ 2019-2023г. Ръководител: проф. Р. Цонева 

3. Нови инструменти за извличане на знания от данни и тяхното моделиране. № ДН-02/10/2016-

2021г. Ръководител: акад. К. Атанасов 

4. Механистичен подход за разкриване на молекулните механизми на действие на окислените 

липиди върху 2D и 3D липидната организация в моделни мембрани. № ДН 18/15/2017-2021г. 

Ръководител: проф. Г. Станева 

5. Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни 

биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли. ДН 11/2/2017-2021г. 

Ръководител: проф. Б. Николова 

6. Нов подход, базиран на интеркритериален анализ на данни, за подпомагане на взeмане на 

решения при in silico изследване на комплексни биомолекулни системи. № ДН 17/6/2017-

2022г. Ръководител: проф. Т. Пенчева 

7. Нов подход за потискане на пролиферативния потенциал и индуциране на апоптоза на базата 

на модулиране на клетъчния „сфинголипиден реостат“ в 3D клетъчни култури на човешки 

белодробен карцином. № ДН 11/1/2017-2021г. Ръководител: проф. А. Момчилова  

8. Конструиране на хибридни биоразградими микрокапсули с контролирани свойства за 

приложение в биомедицината. № КП-06-М21/4/2018-2021г. Ръководител: гл. ас. С. Стойчев 

9. Роля на каротеноидите за ефективността и устойчивостта на фотосинтетичния апарат на 

висши растения към промени в околната среда. № КП-06-Н26/11/2018-2022г. Ръководител: 

проф. А. Попова 

10. Нови биофизични маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при 

бременност с висок риск. № КП-06-Н21/4/2018-2022г. Ръководител: доц. С. Тодинова 
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11. Теоретични изследвания и приложения на интеркритериалния анализ (ТИПИКА). № КП-06-

Н22/1/2018-2021г. Ръководител: акад. К. Атанасов 

12. Нови диагностични и терапевтични средства срещу тумори, проявяващи множествена 

лекарствена резистентност. № КП-06-КОСТ/3/18.0620/2019-2021г. Ръководител: проф. И. 

Цаковска 

13. Изследване на взаимодействията между иновативни наноматериали и висши растения – база 

за развитие на устойчиви наноагрономични практики. № КП-06-Н36/8/2019-2022г. 

Ръководител: проф. С. Крумова 

14. Модификации в морфометричните, наномеханични и термодинамични параметри на 

периферни кръвни клетки – източник на нови диагностични маркери за невродегенеративни 

заболявания. № КП-05-Н31/8/2019-2022г.  Ръководител: проф. С. Танева 

15. Графеновият оксид като универсална наноплатформа за доставяне на лекарства при 

интегрирана химио-и фототермична терапия на рак. № КП-06 ПН31/15/ 2019-2022г. 

Ръководител: доц. Н. Кръстева 

16. Влияние на засушаването върху фотосинтезата на царевица и сорго. № КП 06 ПМ 46-3/ 2020-

2022г. Ръководител: гл. ас. М. Стефанов 

17. Електроиндуцирано въвеждане на природни и лекарствени средства: визуализация на 

явления и процеси в здрави и туморни клетки. № КП-06-КОСТ/10/ 2020-2022г. Ръководител: 

проф. Б. Николова 

18. Компютърно подпомагане на решенията за диагностика на сърдечни аритмии чрез машинно 

обучение и дълбоки невронни мрежи. № КП-06-Н42/3/ 2020-2023г. Ръководител: проф. В. 

Кръстева 

19. Индуцирани от азотен оксид защитни механизми на фотосинтетичния апарат и на 

фотосинтетичния процес при засоляване. № КП-06-Н36/9/ 2019-2023г. Ръководител: проф. Е. 

Апостолова 

20. Теоретично изследване и експериментална верификация на активността на мускулите на 

горния човешки крайник без и с използване на активна лакътна мио-ортеза. № КП-06-

М47/6/2020-2022г. Ръководител: гл. ас. Силвия Ангелова  

 

ИБФБМИ е съизпълнител: 

1. Нови инструменти за извличане на знания от данни и тяхното моделиране. № ДН-02/10/ 

2016-2021г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: акад. К. Атанасов 

2. Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари. № ДН 16/6/ 

2017-2021г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: акад. К. Атанасов 
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3. Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен 

стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis. КП-06-

Н21/18/ 2018-2022г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: проф. М. Величкова 

4. Създаване на прогностичен модел за очакваната продължителност на живот на пациенти с 

простатен карцином и прецизиране на лечението с цел подобряване качеството на живот. № 

КП-06-Н43/7/ 2020-2023г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: доц. Л. Тодорова 

5. Интелигентни мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно 

равнище като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в 

медицината и биологията. КП-06-Н39/3/ 2019-2023г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: 

проф. Р. Цонева 

6. Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху някои механизми на стареене при 

експериментален модел КП-06-ПН-41/1/ 2020-2023г.  Ръководител от страна на ИБФБМИ: 

проф. Р. Цонева 

7. Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания. № 

КП-06-ОПР03/8/2018-2022г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: проф. И. Цаковска 

8. Перспективни G4-специфични хетероциклени лиганди за биомедицински цели. № KП-06-

Н59/1 2021-2024г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: доц. Н. Кръстева 

9. Структурни и функционални изследвания на течнокристални нанокомпозити за приложения 

във фотониката, сензориката и биомедицината. КП-06-Н58/6/ 2021-2024г. Ръководител от 

страна на ИБФБМИ: проф. Г. Станева 

10. Антибактериална и антипролиферативна активност на новосинтезирани лигнинови микро-

/нано формулировки, енкапсулирани с природни биоактивни субстанции. № КП-06-Н59/3 

2021-2024г. Ръководител от страна на ИБФБМИ: проф. Б. Николова 

 

 

Издаване на научна периодика, подкрепено от Фонд „Научни изследвания“ 

1. Издаване на списание „Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets“ – Българска научна периодика.  

№ КП-06-НП2/23/ 2020-2021г. Ръководител: акад. К. Атанасов 

2. Издаване на списание „Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets“ – Българска научна периодика.  

№ КП-06-НП3/44/ 2021-2022г. Ръководител: акад. К. Атанасов 

3. Издаване на списание „Notes on Number Theory and Discrete Mathematics“ – Българска научна 

периодика. № КП-06-НП2/26/ 2020-2021г. Ръководител: акад. К. Атанасов 

4. Издаване на списание „Notes on Number Theory and Discrete Mathematics“ – Българска научна 

периодика. № КП-06-НП3/43/ 2021-2022г. Ръководител: акад. К. Атанасов 
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5. Издаване на списание „Journal of Geometry and Symmetry in Physics“ – Българска научна 

периодика. № КП-06-НП2/22/ 2020-2021г. Ръководител: проф. И. Младенов 

6. Издаване на „Сборник трудове от конфернция Geometry, Integrability and Quantization XXI“ – 

Българска научна периодика. № КП-06-НП2/24/ 2020-2021г. Ръководител: проф. И. Младенов 

7. Издаване на списание „International Journal Bioautomation“ – Българска научна периодика.  

№ КП-06-HП2/12/ 2020-2021г. Ръководител: проф. М. Матвеев 

8. Издаване на списание „International Journal Bioautomation“ – Българска научна периодика,  

№ КП-06-НП3/37/ 2021-2022г. Ръководител: проф. М. Матвеев 

 

Проекти с министерства и други ведомства: 

1. Споразумение № 05/20.12.18г.: ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество 

на живот“, 2018–2022 г. Съизпълнители от ИБФБМИ: проф.  А. Попова и чл.-кор. И. Пъжева 

2. Националната пътна карта на научна инфраструктура - Клетъчни технологии в биомедицината. 

№ Д01 154/28.08.2018г. Координатор от ИБФБМИ: проф. А. Момчилова 

3. Националната пътна карта на научната инфраструктура - Национален център по 

биомедицинска фотоника. Д01-392/18.12.2020г.  Координатор от ИБФБМИ: проф. Г. Станева 

4. Националната пътна карта на научна инфраструктура - Иновативни изследвания на 

биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС). Споразумение Д01-398/18.12.2020г. 

Координатор на проекта: проф. Т. Пенчева 

5. Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2019-2021г.  
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Приложение 2 – Проекти с международно финансиране и по международно 

сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения 

 

Проекти по европейски и международни програми и фондове: 

1. COST Action CA17124 “Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices” 

2018-2022. Local coordinator: Assoc. Prof. V. Atanassova 

2. COST Action СА17121: “Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences” (COMULIS) 2019-

2022. Local coordinator: Prof. B. Nikolova 

3. COST Action CA17104 „New Diagnostic and Therapeutic Tools against Multidrug Resistant 

Tumors“ 2018-2022. Local coordinator: Prof. I. Pajeva 

4. COST Action CA18216 „Network for Research in Vascular Ageing“ 2019-2023. Local 

coordinator: Prof. R. Tzoneva 

 

Проекти с чуждестранни фирми:  

1. Договор с Schiller AG, Швейцария: „Методи и алгоритми за регистриране, обработка, анализ и 

класификация на биомедицински данни, сигнали и образи и реализацията им чрез програмни и 

схемни решения в електронна клинична и животоспасяваща апаратура“- 2005-2022г. 

Ръководител: проф. М. Матвеев. 

 

Проекти по международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и 

споразумения: 

1. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Полската академия на науките 

„Интуиционистки размити множества, интуиционистки размита оптимизация – теория и 

приложения в медицината, икономиката и други области”, 2018-2021. Ръководител: акад. К. 

Атанасов 

2. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Полската академия на науките, 

Университет за физическо образование, Факултет по невробиология, Познан, „Модел на 

скелетен мускул и симулация на мускулната активност”, 2018-2021. Ръководител: 

проф. Р. Райкова  

3. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Полската академия на науките, 

„Механика на деформируеми и твърди тела движещи се върху еластични мембрани”, 2018-

2021. Ръководител: проф. И. Младенов  
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4. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Солунски университет „Аристотел“, 

„Изследване на биосъвместимостта/цитотоксичността на нови магнитни наночастици с 

приложение в магнитната хипертермия“, 2018-2021. Ръководител: проф. Р. Цонева 

5. Договор по ЕБР – двустранно научно сътрудничество между БАН и Солунски университет 

„Аристотел“, „Потенциална оценка на различни растителни видове за фиторемедиация на 

замърсяване с тежки метали. Механизми на толерантност на фотосинтетичния апарат“, 2018-

2021. Ръководител: проф. А. Добрикова 

6. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Унгарска академия на науките, 

„Структурно-функционално характеризиране на цианобактериални мутанти при преходите 

между състоянията“, 2019-2021. Ръководител: доц. Р. Владкова 

7. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Унгарска академия на науките, „Тънки 

биосъвместими хибридни покрития – взаимодействия с протеини и клетки“, 2019-2021. 

Ръководител: проф. С. Танева 

8. Договор по ЕБР – двустранно научно сътрудничество между БАН и Египетска академия на 

науките, „Синтез на метални наночастици и оценка на тяхното поглъщане и ефекта им върху 

фотосинтезата чрез биофизични техники“, 2019-2021. Ръководител: проф. Е. Апостолова 

9. Договор по ЕБР – двустранно научно сътрудничество между БАН и Египетска академия на 

науките, „Нови подходи за създаване на био-композитни материали на основата на въглеродни 

нанотръбички за in vitro костна биоактивност“, 2019-2021. Ръководител:  доц. Н. Кръстева 

10. Договор по ЕБР – двустранна спогодба между БАН и Египетска академия на науките, 

„Изследване на биологична акттивност на нанокомпозитни материали с цел приложение в 

микробиологията и медицината“, 2019-2021. Ръководител: гл. ас. А. Костадинова 

11. Договор по ЕБР – двустранно научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на 

науките, „Интуиционистки размити множества– теория и приложения“, 2021-2022. 

Ръководител: акад. К. Атанасов 
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Приложение 3: Организирани от звеното научни форуми 

 

Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 2-3 декември 2021, 

София 

ИБФБМИ - БАН установи традиция в провеждането на Младежка научна сесия 

„Биомедицина и качество на живот“ на всеки две години. Въпреки пандемията от Ковид-19, на 2-3 

декември 2021г. се проведе онлайн научна сесия за трети пореден път. Основен организатор на 

събитието беше ИБФБМИ-БАН, с любезното съдействие на Съюза на учените в България, 

кариерния център ScienceUp и фирмите Аквахим АД и ФОТ ООД, тясно свързани, рамо до рамо с 

учените, предоставяйки научни компетенции, кадри, апаратура и консумативи за осъществяването 

на качествени научни изследвания.  

Формулирахме шест тематични направления в областта на биомедицината: Биоматериали, 

клетъчно и тъканно инженерство; Биологични мембрани и биомакромолекули; Молекулна и 

клетъчна биофизика; Биомедицинско инженерство; Биоинформатика; Възбудими структури и 

двигателна дейност. 

Тласък в кариерното развитие на младите учени беше даден чрез привличането на изявени 

лектори в областта на биомедицината и кариерното развитие. Гост-лектори бяха изявени учени от 

страната и чужбина (Европа и САЩ), като по-голямата част от тях са български учени, получили 

образованието си в България, но развили научната си кариера в чужбина. Изключително сме 

признателни на тях, че предават безцения си опит и постижения на новото поколение български 

учени. В научната сесия се дискутираха научни подходи за разрешаване на различни 

биомедицински проблеми с утвърдени учени като проф. дфн Пламен Иванов от Бостънския 

университет, САЩ; проф. Румяна Бакалова от Университета на Нагасаки, Япония; проф. Румяна 

Димова от Института Макс Планк, Германия; проф. Неус Габарела, Университет на Лейда, 

Испания, проф. Красимира Цанева от Университета на Ексетър, Англия, проф. Рафаеле Гравина, 

Университета на Калабрия, Италия, и проф. Анела Иванова от Софийски университет, България. 

Докторантката Деяна Иванова от Кралския колеж, Лондон, Англия представи първите си научни 

резултати по време на своята докторантура и сподели равностоен опит с младите учени в България. 

Вдъхновяващи лектори като д-р Владимир Божилов, Физически факултет на СУ и Отдел 

„Връзки с обществеността“ към Национален Фонд „Научни изследвания“; д-р Никола Кереков, 

платформата „Ratio“; д-р Жюстин Томс, НБУ и Милена Петкова, фондация Карол бяха 

привлечени, за да мотивират младите учени да комуникират своите научни резулати с обществото 

и медиите, и да бъдат предприемачи в науката.  

По време на научната сесия, доц. д-р Вася Атанасова от ИБФБМИ разказа на аудиторията 

за визията и мисията на Научната инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, 



Отчет ИБФБМИ 2021 

 Стр. 43 

биомембрани и биосигнали (БиоММС) изградена в партньорство с Института по молекулярна 

биология и Института по физика на твърдото тяло към БАН. Основна цел беше да се 

популяризират заложените дейности в инфраструктурата, да привлечем млади учени и партньори 

за научно-изследователските си проекти. 

ИБФБМИ осъзнава отговорността към обществото, да споделя най-новите научни 

постижения, свързани с лечението на социално-значими заболявания, ранната диагностика и 

протоколи за персонализирана медицина, винаги с цел всяко следващо поколение да има по-добро 

качество на живот. ИБФБМИ се погрижи млади таланти на България да придобият умения за 

трансфера на знание от науката към обществото и иновациите, което ще им позволи да положат 

основите на своите бъдещи сътрудничества с науката и бизнеса, да се запознаят с водещите 

иновации в областта и не на последно място, тези със силни предприемачески способности, да 

създават собствени стартъп компании. 

В третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ участваха 30 млади 

учени, които представиха устно своите научни изследвания и бяха чути от над 80 слушатели. 

 


