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НАУЧНИ ТРУДОВE: 

82 научни труда (публикации), от които 33 научни публикации в чуждeстранни 
списания, вкл. с импакт фактор, 31 в български списания, 18 в сборници от 
научни форуми  
Участия в 94 научни форуми, от които 54 в чужбина и 40 в България.  
Общ импакт фактор на научните публикации: 55,294, и импакт фактора на 
научните съобщения : 6,324 
83 участия в научни форуми, от които 49 в чужбина и 34 в България 

ЦИТИРАНИЯ: 
Брой цитирания на научни публикации 657   
Общ брой цитирани статии 31, от които 29 са цитирани в списания, болшенството с 
ИФ или в дисертации в чужбина,. 
3  от статиите от български списания са цитирани и в международни списания с 
ИФ, а 2 от статиите от български списания са цитирани само в български списания 
или дисертации. 
 473 пъти в международни списания, болшинството с ИФ 
 45 пъти в дисертации в чужбина 
 19 пъти в монографии в чужбина 
 4 пъти в интернет сайтове  
 16 пъти в статии в български списания и сборници от конференции 
 2 пъти в дисертации в българия 
 98 пъти в патенти  

РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В НИП: 
Национални проекти на МОН: 
1. Ръководител на проект с договор ВУ-Л-05/10.06.2005¸ МОН: Проучване 

значението на генетичните полиморфизми на ензими, участващи в 
метаболизма на ксенобиотиците и на фактори, включени в имунния отговор 
за туморната прогресия и прогноза при колоректален карцином.  

2. Член на работен колектив по проект с договор ВУ-Л-07/10.11.2005, 
МОН: Проучване на молекулните основи на фамилния ендометриален 
карцином в България, Ръководител: доц. д-р Николай Драганов 

3. Член на работен колектив по проект с договор ВУ-Л-315/2007, МОН:  
Изследване ролята на тумор-инфилтриращите лимфоцити, дендритни 
клетки и някои регулаторни цитокини при развитието на първични и 
метастатични чернодробни тумори и колоректален карцином” Ръководител: 
Доц. Д-р Мая Гълъбова 

Проекти на към МФ, ТрУ 
 Ръководител  на 4 НИП към МФ, Тракийски университет – 2004, 2006, 

2008 и 2009.  
 Участник в 9 НИП към МФ, Тракийски университет – 2 през 2001, един 

2003, един 2004, 2 през 2005, един 2006, един 2007 и 2 през 2008.  
 
 Участник в 1 НИП към ВМФ, Тракийски университет – 2006 
 Участник в 1 НИП към МУ-София - 2008 



ЧЛEНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. Съюз на учените в България – клон Стара Загора – от 1995 г. 
2. Европейска асоциация за ракови изследвания (EACR) – от 1999 г. 
3. Научно дружество по Медицинска Биология - от 2003 г. 
4. Европейско респираторно дружество (European Respiratory Society, ERS) – от 

2008 
ЧЛEНСТВО В СНС КЪМ ВАК И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ 

1. Член на СНС по Молекулярна биология, биохимия и биофизика – 2004-2007 
2. Член на СНС по Молекулярна биология, биохимия и биофизика – от септември 

2007 
3. Изпитни комисии в провеждане на държавен изпит за специалност 

„БИОХИМИЯ” в системата на здравеопазването – 2005, 2006, 2007 и 2008  
НАГРАДИ: 

1. За най-добра научна разработка в секция “Медицина” на VIII Национална 
научна конференция, 1997, присъдена от Клуба на младия учен, СУБ – клон 
Стара Загора 

2. Първа награда в направление “Медицински науки” в конкурса “Най-добра 
научна разработка за 1999-2000” присъдена от СУБ – клон Стара Загора 

3. Голямата награда на СУБ - клон Стара Загора - Паметна статуетка 
“Старозагорска сова”, за най-добра научна разработка за 1999-2000  

4. Най-добра научна разработка, Направлевние “Медицина”, Юбилейна научна 
конференция, 29.09.2005, Ст.Загора 

5. Награда от 5th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, 
September 7-10, 2006, Edirne, Turkey  

6. The 1st Poster Prize, Falk Symposium 157, Freiburg, Germany, 10-11, October, 2006 
7. The 3rd Poster Prize, Falk Symposium 162, Dresden, Germany, 13-14, October, 2007 
8. Най-добър доклад в секция „Медицина”, Юбилейна научна конференция с 

международно участие 15 години Тракийски университет, 21 Май 2010 г., Стара 
Загора. 
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