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Януари

Февруари

Обучителна школа за целевата група на проекта на тема: 
„Фундаментални и приложни, утвърдени и нови методи на 
изследване с биомедицинско приложение”
гр. Правец, 25 до 29 Ноември 2013

Обучителна шкОла

В изпълнение на основните 
дейности на проекта 
BG051PO001-3.3.06-004, 
„Изграждане на 
интердисциплинарни екипи 
от млади учени в областта 
на фундаменталните и 
приложни научни изследвания 
от значение за медицинската 
практика“, 

в периода от 
25 до 29 Ноември 
2013 година в гр. Правец се 
проведе Обучителна школа 
за целевата група на проекта 
на тема: 
„Фундаментални и приложни, 
утвърдени и нови методи на 
изследване с биомедицинско  
приложение”.

Медицински факултет на
су “св. клиМент Охридски”
Изграждане на ИнтердИсцИплИнарнИ 
екИпИ от младИ ИзследователИ 
в областта на фундаменталнИте И 
прИложнИ научнИ ИзследванИя от 
значенИе за медИцИнската практИка
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В петте обучителни сесии на школата участваха 
лектори от различни научни направления в 
областта на фундаменталните и приложните 
биомедицински изследвания от: 
Медицински факултет, 
Факултет по химия и фармация, 
Физически факултет, 
Биологически факултет и 
Съвместния Геномен център на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 
Институт по биофизика и биомедицинско инжеренство - БАН, 
Институт по молекулярна биология - БАН, 
Национален координационен съвет по нанотехнологии - БАН и 
Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София.

ПРеСкОнФеРенЦиЯ За ПРОекта
На 12 Декември от 11.00 часа, 
се проведе пресконференция на екипа за управление и 
организация на проект BG051PO001-3.3.06-004, 
„Изграждане на интердисциплинарни екипи от 
млади учени в областта на фундаменталните и 
приложни научни изследвания от значение за 
медицинската практика“ 
с Бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ чрез 
Медицински Факултет, осъщестяван с финансовата 
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС. на с проект в подкрепа 
на млади изследователи в областта на биомедицин-
ските изследвания. 

УчастНици в прескоНфереНцията бяха: 
Доц. Геновева Златева – ръководител на проекта, 
Детелина Илиева и Десислава Лазарова – координатори на проекта, 
Мирослава Недялкова и Методия Секуловски – организатори на дейности по проекта.  
На пресконференцията присъстваха и членове на целевата група. 

Школата бе открита от ръково-
дителя на проекта доц. д-р Гено-
вева Златева, която представи 
основните и специфични цели на 
проекта, както и дейностите, 
чрез които ще се осъществяват 
тези цели.

В школата взеха участие 35 от 
членовете на целевата група – 
докторанти, постдокторанти 
и млади учени от Медицински 
факултет, Факултет химия и 
фармация, Физически факултет 
и Институт по биофизика и би-
омедицинско инжеренство на 
БАН.

С представените лекции и пре-
зентации участниците в шко-
лата бяха запознати с новите 
научноизследователски тенден-
ции и авангардни технологии в 
областта на: биомедицинските 
приложения на наноматериали-
те и нанотехнологиите, охарак-
теризирането и анализа на био-
логично-активните вещества, 
лекарствения дизайн, повърх-
ностните явления във водно-ли-
пидни системи, моделирането 
на биологични мембрани, използ-
ването на различни аналитични 
изследователски методи и нови 

материали в биомедицинските 
изследвания, образната диагно-
стика, компютърните симула-
ции в биологията и медицината, 
биомедицинската статистика, 
ксакто и възможности за научно 
развитие на младите изследова-
тели.

На 16.12.2013 г. в Заседателната 
зала на Факултета по химия и 
фармация се проведе дискусионен 
семинар, на който бяха предста-
вени още 4 презентации – про-
дължаващи темата на обучител-
ната школа. ЦелеВа ГРуПа

Целевата група на проекта се 
състои от 40 млади изследова-
тели – докторанти, млади учени 
и постдокторанти, работещи в 
областта на биомедицинските 
научни изследвания. Младите из-
следователи, включени в целева-
та група,  притежават висок по-
тенциал за развитие и сериозна 
подготовка в специфичните об-
ласти, в които те се развиват.

Целевата група беше избрана от 
Комисия за определяне на целе-
вата група, в състав от трима 
членове. 

Методологията за подбор на це-
левата група по проекта се осъ-
ществи чрез оценъчна карта на 
кандидатите.
Списъкът на утвърдените члено-
ве на целевата група по договор 
BG051PO001-3.3.06-0040 

„Изграждане на интердисципли-
нарни екипи от млади изследо-
ватели в областта на фунда-
менталните и приложни научни 
изследвания от значение за меди-
цинската практика“ по схема за 
безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-3.3.06 – 

“Подкрепа за развитието на док-
торанти, постдокторанти, спе-
циализанти и млади учени” с Бе-
нефициент на проекта Софийски 
университет „Св. Климент Ох-
ридски” – Медицински факултет 
към 31.12.2014 г. е:

Изграждане на ИнтердИсцИплИнарнИ екИпИ от младИ ИзследователИ в областта на
фундаменталнИте И прИложнИ научнИ ИзследванИя от значенИе за медИцИнската практИка БЮЛЕТИНбр. 02/2014 г. / стр. 3

Януари / Февруари
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№ Име, презиме, фамилия факултет

ДОКТОРАНТИ

1. ахмед неджат неджиб фХф – су 

2. гергана милкова радулова фХф – су

3. гергана станиславова георгиева фХф – су

4. десислава борисова жерева ИбфбмИ – бан

5. екатерина венциславова стоянова фХф – су

6. златина георгиева митринова фХф – су

7. Иван владимиров свиняров фХф – су

8. лидия манолова димитрова фХф – су

9. лилия Иванова петрова фХф – су

10. любомир петров джерахов фХф – су

11. людмила филипова беленска-тодорова мф – су

12. мерилин мазен ал Шариф ИбфбмИ – бан

13. мирослава стоянова колева мф – су

14. митко антонов мильовски фХф – су

15. надя Илиева политова фХф – су

16. пламен весков петков фХф – су

17. светослав емилов аначков фХф – су

18. силвия стоянова стойкова фХф – су

19. станимир петров кисьов фзф – су

20. таня василева Йорданова фХф – су

21. цветан красимиров захариев фХф – су

22. яна николаева цонева фХф – су

МЛАДИ УЧЕНИ

23. антон добрев ковачев мф – су 

24. вероника валентинова михайлова фХф – су 

25. димитър методиев митков мф – су

26. захари пенков винаров фХф – су

27. Иван валериев плачков мф – су

28. Иван Игоров лесов фХф – су

29. Ивелина димитрова димитрова фзф – су 

30. кристиан кръстев цветанков мф – су

31. кристина мирчева мирчева фХф – су

32. мирослава александрова недялкова фХф – су

33. румяна добрева станимирова фХф – су

34. страхил бойчев георгиев фзф – су

ПОСТДОКТОРАНТИ

35. валя кирилова николова фХф – су

36. галин николаев гюлчев мф – су

37. диана валентинова чешмеджиева фХф – су

38. пейчо стоев петков фзф – су

39. станимир стоянов стоянов фХф – су

40. ясен василев атанасов фХф – су

БЮЛЕТИН

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040
„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади 

изследователи в областта на фундаменталните и приложни 
научни изследвания от значение за медицинската практика”.
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