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докладващ автор 
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абстракт 

The inflammation is the initial response of the immune system to potential harmful stimuli (eg. 

injury, stress, infections). The process involves activation of macrophages and neutrophils, which 

produce mediators, such as nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), pro-inflammatory and anti-

inflammatory cytokines. The pro-inflammatory cytokines interleukin-1β (IL-1β), interleukin 6 (IL-6) 

and tumor necrosis factor-α (TNF-α) are considered as biomarkers of inflammation. Even though it 

occurs as a physiological defence mechanism, its involvement in the pathogenesis of various diseases is 

reported. Rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, Alzheimer’s disease, cardiovascular 

diseases are only a part of the diseases, in which pathogenesis chronic inflammation is involved. 

Fucoidans are complex polysaccharides from brown seaweeds and some marine invertebrates, 

composed mainly of L-fucose and sulfate ester groups, and minor amounts of neutral monosaccharides 

and uronic acids. Algae derived fucoidans are studied intensively during the last years with regard to 

their multiple biological activities and possible therapeutic potential. However, the source, species, 

molecular weight, composition, and structure of the molecules, as well as the route of administration of 

fucoidan could be crucial for their effects. Fucoidan is reported to act on different stages of the 

inflammatory process: blocking of lymphocyte adhesion and invasion, inhibition of multiple enzymes, 

induction of apoptosis. In this review we focus on the immune modulating and anti-inflammatory effects 



of fucoidan derived from macroalgae, and the models used for the evaluation. Additional insights on the 

molecular structure of the compound are included. 
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абстракт 

Представяме клинично проучване с анкета, обхващаща 70 души, като са съпоставени 

няколко показателя - позицията по време на сън и затлъстяването. Търси се взаимовръзка или 

липса на такава между тях. Отдавна е известно влиянието на съня върху функцията на 

храносмилателната система и метаболитните процеси, както и свързаните с тях заболявания. В 

конкретния случай резултатите не показват корелация между позата по време на сън и 

патогенетичните механизми, свързани със затлъстяването. Едновременно с това се доказва още 

веднъж връзката между безсънието и заболяванията на стомашно-чревният тракт оформяйки 

порочен кръг между двете нарушения. Неминуемо безсънието се свързва с чести промени на 

позата по време на сън. 
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TELEHEALTH SOLUTIONS FOR MENTAL HEALTH BURDEN DURING THE SARS COV 
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Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Valentin Stoyanov 
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докладващ автор 
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абстракт 

Introduction: Pandemics cause countless loss of human life and economic losses worldwide each 

time they appear. An often-overlooked consequence of pandemics is increased mental burden. A 

possible solution to this barrier comes in the face of telemedicine. Aim: To analyze potential benefits 

telehealth during the course of the current SARS COV 2 pandemic. Material and methods: A literature 

review. Pubmed, Scopus, Google Scholar and Medline were searched for articles. Results: The mental 

strain in the population increases in two waves. First during the pandemic, itself, due to fear of infection 

and long-term isolation, and a second time after it, due to the following economic recession and fear of 

losing one’s job and income. Telemedicine applications, such as videoconferencing, can offer great 

alternative to traditional consultations, and improve the wellbeing of the population. Discussion and 

conclusion: Adoption rates of telemental health are still low. A framework is needed, so that remote 

mental healthcare provision can follow strict guidelines and mode of reimbursement are in place. Further 

training is needed for both physicians and patients to optimize the process of care delivery. 

Keywords: pandemic, mental health, telemedicine, SARS COV 2 
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докладващ автор 
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абстракт 

Introduction: The COVID-19 pandemic caused over 340,000 deaths and an estimated 0,4 percent 

drop in economic growth. A key measurement in preventing spread is social distancing. Telemedicine 

allows us to overcome many of the restrictions imposed by the disease. Aim: To analyze the efficacy, 

benefits and barriers of telehealth during the course of the COVID-19 pandemic. Material and methods: 

A literature review. Pubmed, Scopus, Google Scholar and Medline were searched for articles. Results: 

Most countries have relaxed existing laws and regulations concerning telehealth applications during the 

pandemic. The removal of existing barriers was followed by a surge of telemedicine usage, which allows 

us to see the effect of e-health solutions in critical situation and analyze the long-term implementation 

of such technologies. Countries which were late in adopting telemedicine suffered greater casualties. 

Conclusion: Telemedicine has the potential to reduce the risk of cross-contamination caused by close 

contact. For it to be an effective part of an emergency response it needs to become a integral part of our 

health system.  

Keywords: pandemic, e-health, telemedicine, COVID-19 
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Pamila Adikari, Sunil de Alwis, Lilani Karunanayake 

докладващ автор 

Pamila Adikari 

 

абстракт 

Background 

Clinical Bacteriology Laboratory (CBL) of the Medical Research Institute (MRI) is a National 

Reference Laboratory in Sri Lanka. The service improvement research project aimed at improving the 

report generation and delivery system.  

Methods 

The mixed-method applied to study the process. Gap identification and designing of the 

intervention used a qualitative approach. Quantitative methods measured the effectiveness of the 

improvements. A package of interventions based on total quality management (TQM) principles 

designed with all stakeholder participation.  

Results 

Delay in sample transport resulted from poor communication, lack of established mechanism 

and weak coordination between the transport unit and wards. The paper-based report generation process 

was disorganized, unreliable and error-prone. Additionally, the report delivery to Hospitals revolved on 

the incoming ambulance or government postal service a tied-up, poorly coordinated system.  

The interventions promoted coordinated communication. WHONET, a free windows based Laboratory 

Information System and database software, developed by the World Health Organization for 

microbiology laboratories installed to generate reliable and accurate automated reports. Reports in pdf 

format delivered to end-users by secured email.  

Timeliness, accuracy, quality and uniformity of reports improved. Improvement in post-

intervention turn-around-time was statistically significant (p<0.05).  

Conclusion  

The interventions based on TQM principles improved the process of report generation and 

delivery. Laboratory automation is a feasible and effective solution in the local setting. The end-user 

satisfaction perceived to be high on the improvements. 
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Марин Балтод, Мирена Сотирова 

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД гр. Пловдив; МУ - Пловдив 

докладващ автор 

Мирена Сотирова 

 

абстракт 

Удавянето е случай на настъпила скоропостижна ненасилствена смърт, при попадане във 

вода в резултат на нещастно стечение на обстоятелствата. Материал и метод: Проучени са 305 

нещастни случая в резултат на удавяне в обл. Пловдив през периода 1995 – 2014 год. Обдукциите 

са извършени в Отделението по съдебна медицина на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив. За 

определяне на някои от социалните характеристики са използвани данните от 



съдебномедицинските експертизи. Получените резултати обработени статистически са 

представени графично. Резултати: През периода в резултат на удавяне са загубили живота си 245 

мъже (80,33%±2,28%) и 60 жени (19,67%±2,28%). Жители на селските райони са 42,30%±2,83%) 

от удавилите се. Най-засегнати са лицата на средна възраст (45г. – 64 г.) Между удавилите се има 

28 деца (до 10 г.) и 30 юноши (от 10 – 18г.) Местата на инциденти са най-често реки, канали и 

язовири. Рисковите за нещастни случай чрез удавяне са уикендите през летния сезон, лицата на 

средна възраст, обитаващи селските райони на областта. 

Ключови думи: нещастни случаи, удавяне. 
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абстракт 

Полезно е да се познава историята на България по отношение на кейс-микса и ДСГ с оглед 

насоки за възможни дейности в бъдеще по пилотно прилагане на ДСГ за нова система на 

заплащане и бюджетиране. От средата на деветдесетте години на миналия век до сега в страната 

се провеждат изследвания на ДСГ и са осъществени редица проекти. В края на 1993г. Robert 

Fetter, един от хората, разработили ДСГ в САЩ, е поканен в България. Той пръв запознава 

експерти от българските здравни институции с основните положения на кейс-микс подхода и 

ДСГ. Общия преглед на текущо състояние на информационните системи за управление на 

здравеопазването, информационните технологии и инфраструктурата за управлението на 

информационните системи на болниците, както и информационните системи на НЦОЗА, НЗОК 

и МЗ, по отношение на прилагането на ДСГ, показват следното: - стандартизираня метод за 

кодиране на клиничната заболеваемост; - сегашното състояние на ИТ инфраструктура и 

системите на ИСУЗ, на болниците, на НЗОК, на НЦОЗА и МЗ, както и техният капацитет да 

прилагат ДСГ. Има два проблема, които следва да бъдат разрешени преди внедряването на 

система за разплащане базирана на ДСГ: - процедурите и диагнозите в болничните системи и 

XML файловете да се кодират с АКМП 7.0, за да отпадне необходимоста от употрепа на таблици 

за картиране.; - специално обработване на списъците на диагнозите, когато се изнасят кодове към 

групера по ДСГ и премахване на необичайните правила за кодиране при КП по време на 

ежегодното актуализиране на КП. 

Keywords: clinical paths, case mix, diagnostically related groups 
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МУ - Пловдив 

докладващ автор 

Виктор Йотов 

 

абстракт 

Микрогравитация и радиация (Обзор) Виктор Йотов, Райна Ардашева, Валентин 

Турийски Настоящият обзор прави синтезирано обобщение на основни физиологични ефекти, 



проявяващи се при съчетано действие на високи нива на йонизираща радиация и липса на 

гравитация - два константни фактора, на които астробиологията подчинява проучванията си. 

Развитието на технологиите създава условия астробиологичните експерименти да се провеждат 

паралелно в космически и наземни условия: непосредствени наблюдения в МКС и наземни 

експерименти при симулирана микрогравитация и изкуствено генерирана радиация. Акцентът 

при наземните методи, с оглед наличните технологични възможности, е върху работа с 

експериментални животни и клетъчни култури, репрезентативни за съответните тъкани и органи. 

Систематизирането на наличните данни позволява диференциално обобщение за следните 

генерални и взаимосвързани ефекти: достоверни морфологични и функционални промени на 

невроналната тъкан (намаляване на броя и окръгляне при неврони в клетъчни линии) - ефектът е 

силно зависим от продължителността на излагане на микрогравитация. Диференциалното 

влияние на йонизиращата радиация се изразява в ускоряване на апоптозата и активиране на 

неспецифични компенсационни механизми по отношение на оксидативен стрес. Ефектите върху 

ССС включват: хемодинамична модулация – изместване на флуидите към горната част на тялото, 

спад в обема на кръвната плазма (10 - 17 %), понижено систолично и диастолично налягане, 

понижен пулс, промени в автономната парасимпатикова и симпатикова кардиоваскуларна 

регулация. Измененията на клетъчно и субклетъчно ниво се доминират от една страна от 

директното влияние върху интегритета на ДНК, от друга, индиректно от генерираните свободни 

радикали. Резултат и в двата случая е нарушение на клетъчния цикъл, геномни мутации и 

апоптоза. 

Ключови думи: микрогравитация, йонизираща радиация, RPM 
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Русенски университет "Ангел Кънчев" 

докладващ автор 

Даниела Драганова 

 

абстракт 

The main purpose of this report is to examine the success of the conducted reform for children 

with disabilities accommodated in social and medico-social services and to identify the need for 

specialists to work with them. Materials and methods - mainly documentary method is used. Strategic 

and normative documents have been studied. The success of the conducted reform has been monitored. 

Results - According to WHO, about 15% of the world's population lives with disabilities. Despite the 

closure of medical and social homes for children and the opening of many services of residential type, 

the problems of children remain, sometimes even more complicated. One of the main problems is the 

lack of specialized staff in each service and the lack of coordination in working with children. 

Conclusions: Despite the reform and closure of many homes of the HMSCC, the problems of children 

with disabilities and their families have not been solved and there are still many legislative and social 

measures for their successful integration into society. 

Keywords: children with disabilities, medical and social services. 

 

 

 



СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ВИДА НА АНЕСТЕЗИЯТА 

ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА НОВОРОДЕНОТО 

Дерментли Ал., Йоханова Сл., Ставрова - Христова Р. 

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 

докладващ автор 

Дерментли Ал. 

 

абстракт 

Повечето от медикаментите използвани в анестезиологията преминават през плацентата. 

Това е едно от основанията за предпочитане на регионалните техники и в частност спиналната 

анестезия за обезболяване по време на цезарово сечение. Целта на нашето проучване е да 

сравним степента на депресия на новороденото при обща и спинална анестезия. Необходимата 

информация получихме от история на заболяването на пациентките, документ N2 

(преданестезиологична консултация) и анестезиологичния лист. Резултатите показват сравними 

стойности на Апгар на новороденото при двата вида анестезия. Много по значими фактори, 

оказващи влияние върху състоянието на новороденото са неговата зрелост, тегло и ръст и 

интраутеринно страдание на плода. Използваните днес анестетици за обезболяване на 

оперативното раждане оказват минимален депресивен ефект върху плода, въпреки, че 

преминават плацентарната бариера.  

Ключови думи: анестезия, депресия на новороденото 

 

 

СКОРОВАТА СИСТЕМА QUICK-SOFA (qSOFA) ПРИТЕЖАВА ПО-ВИСОКА 

ПРОГНОСТИЧНА СПОСОБНОСТ ОТ СИНДРОМА НА СИСТЕМНИЯ 

ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР (SIRS) ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ 

ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ 

Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Стоян Николов, Ален Петров, Йовчо 

Йовчев 

Клиника по хирургични болести, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, 

България 

докладващ автор 

Евгени Димитров 

 

абстракт 

Усложнените интраабдоминални инфекции (уИАИ) се свързват с високи нива на 

болестност и смъртност. Към момента нито една от наличните скорови системи за ранна прогноза 

не притежава търсените характеристики в ежедневната клинична практика. Материал и методи: 

Ретроспективният анализ обхвана 78 пациенти с уИАИ хоспитализирани в Клиниката по 

хирургични болести при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора за периода януари 

2017 – октомври 2018. Сравнихме прогностичните възможности на qSOFA и SIRS като 

използвахме бивариационен корелационен анализ и регресионен ROC анализ. Резултати: От 

включените 78 пациенти, 20 (25.6%) починаха по време на хоспитализацията. Сравнителният 

анализ на ROC кривите показа превъзходство на qSOFA пред SIRS (p = 0.0138) по отношение 

предикция на смъртността. Установихме чувствителност и специфичност за qSOFA ≥2 точки – 

35% и 98.3%, qSOFA ≥1 точка – 60% и 84.5% и SIRS ≥2 – 40% и 72.4%, съответно. Заключение: 

Скоровата система qSOFA показа по-висока прогностична способност от SIRS при пациенти с 

уИАИ. 



Ключови думи: интраабдоминални инфекции, qSOFA, SIRS, прогноза, смъртност 

 

 

КОНТАКТНАТА ТЕРМОГРАФИЯ КАТО ИНОВАТИВЕН ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД 

ПРИ РАКА НА ГЪРДАТА 

Емил Енчев, Стоян Николов, Евгени Димитров, Георги Минков, Абед Ел Захра Джабур 

Муман, Йовчо Йовчев 

Клиника по хирургични болести УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора 

докладващ автор 

Емил Енчев 

 

абстракт 

Ракът на гърдата е вторият най-диагностициран рак в света след рака на белия дроб. Той 

е най-често срещаният рак при жените в света и е петата водеща причина за смърт от рак в цялото 

население. Вземането на решение за използване на различни видове диагностични и 

терапевтични методи в медицинската практика, изисква цялостно систематично проучване на 

наличната информация по тематиката и сериозният й анализ, като се отчитат безопасността, 

ефективността и ефикасността на технологиите. Цел: През последните години се появи нов начин 

за наблюдение на промените в гърдите на жените, който допълва и съществуващата образна 

диагностика. Настоящото проучване е предназначено да оцени ефективността на метода 

контактна термография в диагностиката на рака на гърдата. Методи: Беше направен обзор на 

наличната литература и анализ от постигнатият собствен опит, прилагайки този метод за 

диагностика. С помощта на подходящи стратегии за търсене и ключови думи бяха използвани 

всички сигурни бази данни. Резултати: Резултатите показват, че въпреки че контактната 

термография е безопасен, бърз и евтин метод, който се използва за скрининг и диагностика на 

различни заболявания, настоящите проучвания не показват приемлива диагностична стойност в 

сравнение с други диагностични техники. Заключение: Поставянето на диагноза рак на гърдата 

изисква комплекс от образни и лабораторни изследвания, като най-сигурният метод до този 

момент е биопсията. Контактната термография е само допълваща утвърдените методи за образна 

диагностика при рака на гърдата. Методът изглежда обещаващ и работата по неговото 

усъвършенстване предлага надежда за ефективен инструмент за откриване на рак на гърдата при 

жените в бъдеще. 

 

 

ХИПЕРТЕРМИЯТА КАТО ИНОВАТИВЕН ПЕРСОНАЛИЗИРАН МЕТОД ПРИ 

ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Емил Енчев, Стоян Николов, Евгени Димитров, Георги Минков, Абед Ел Захра Джабур 

Муман, Йовчо Йовчев 

Клиника по хирургични болести, УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора 

докладващ автор 

Емил Енчев 

 

абстракт 

Под хипертермия обикновено се разбира телесна температура, която е по-висока от 

нормалната. Високата телесна температура често е следствие от възпалителни, инфекциозни 

заболявания или топлинен удар. Но терминът хипертермия може да се отнася и за терапия чрез 

топлина. Хипертермията, наричана още термална терапия или термотерапия, е вид лечение при 



онкологични заболявания, при което тялото на човек е изложено на високи температури (до 45° 

С). Методи: Направен бе обзор на наличната литература чрез подходящи стратегии за търсене и 

ключови думи във всички сигурни бази данни. Резултати: Хипертермията е иновативен 

терапевтичен метод, използван предимно в експериментални и клинични проучвания, който до 

голяма степен подобрява резултатите при комбинираното му приложение с химиотерапия и 

лъчетерапия. Тези проучвания са фокусирани върху лечението на много видове рак, 

включително сарком, меланом, мезотелиом и ракови заболявания на главата и шията, мозъка, 

белите дробове, хранопровода, гърдата, пикочния мехур, ректума, черния дроб, апендикса, 

шийката на матката. При много от тях се наблюдава значително намаляване размерите на тумора, 

намаление на страничните ефекти от химио- и лъчетерапията и по-добро качество на живот. Към 

момента няма убедителни данни от рандомизирани проучвания за подобряване на 

преживяемостта при тези пациенти. Заключение: Хипертермията е обещаващ начин за 

подобряване лечението на онкологичните заболявания, но до този момент е до голяма степен 

експериментален метод, изискващ специално оборудване и медицински екип, квалифициран в 

приложението му. 

 

 

РОЛЯ НА БИОМАРКЕРИТЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА 

д-р Иван Димитров, проф. Йовчо Йовчев, дм, д-р Георги Минков, дм, д-р Ален Петров, 

дм, д-р Евгени Димитров, д-р Емил Енчев 

Тракийски Университет, Медицински Факултет, Стара Загора 

докладващ автор 

Иван Димитров 

 

абстракт 

Ракът на стомаха остава едно от най-често срещаните и агресивно протичащите 

онкологични заболявания в световен мащаб въпреки, че неговата честота и смъртност са 

намалели през последните няколко десетилетия. Той все още представлява сериозен, световен, 

здравен проблем, особено в ниско и средно развитите страни. Стомашният карцином заема 5-то 

място по честота и 3-то място по смъртност от всички онкологични заболявания. Независимо че 

преживяемостта на пациентите с рак на стомаха се е увеличила значително за последните 

няколко десетилетия, той често се диагностицира в напреднал стадий и броя на рецидивите 

остава висок, затова прогнозата е все още незадоволителна. В повечето случаи стомашният 

карцином се развива асимптоматично, докато не достигне до по-напреднали стадии. 

Биомаркерите могат да бъдат обективно изследвани и оценени, и затова могат да се използват 

като индикатор за: нормални или патологични процеси в организма, или терапевтичен отговор 

към дадено лечение. Заключение: Въпреки наличието на различни видове биомаркери все още 

няма някой, който да дава категорична информация. Усъвършенстването в използването на 

биомаркери ще допринесе значително за диагностиката, прогнозата, тактиката на лечение и 

проследяването на онкологичните заболявания. В този обзор разглеждаме различните видове 

биомаркери за карцином на стомаха и тяхното значение за оценка на състоянието при такива 

пациенти.  

Ключови думи: карцином на стомаха, биомаркери, значение, прогноза 

 

 

 



СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНО 

БОЛНИ И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА 

Калина Стефанова, Павлинка Добрилова 

Медицински университет - София, Филиал "Проф. д-р Иван Митев" Враца 

докладващ автор 

Калина Стефанова 

 

абстракт 

Съвременни проблеми на палиативните грижи при онкологично болни и ролята на 

медицинската сестра К. Стефанова, П. Добрилова Палиативните грижи при онкологично болни 

и грижата за техните семейства е съществен белег на хуманността и загрижеността на дадено 

общество. За една трета от онкологично болните в света те са единствената грижа за подобряване 

качеството на техния живот. Цел и задачи: Целта на проучването е да се анализират 

съвременните проблеми на палиативните грижи при онкологично болни, да се посочат 

възможности за качествени здравни грижи и да се определи ролята на съвременната медицинска 

сестра. Материал и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 50 на брой 

медицински сестри, работещи в различни сектори на здравеопазването във Врачанския регион в 

периода януари-март 2020 година. За събирането на информация е използвана специално 

разработена анкета. Резултати: Получените данни от настоящото проучване показват, че 

медицинските сестри се затрудняват при провеждането и организирането на палиативни грижи 

при онкологично болни. По-голяма част от анкетираните (57%) смятат, че причините са свързани 

с недостатъчното студентско обучение и следдипломна квалификация по палиативни грижи, а 

23% смятат, че емоционалното натоварване на медицинските сестри в сферата на палиативните 

грижи, прави непривлекателна тази работа. Само 20% от анкетираните са на мнение, че 

неефективната колаборация между персонала на онкологичните заведения препятства 

прилагането на адекватни здравни грижи. Заключения и изводи: В България организирането на 

палиативните онкологични грижи е свързано с редица трудности, поради недостатъчно 

приложимата стратегия за реализацията на качествени здравни грижи при онкологично болни.  

Ключови думи: медицински сестри, палиативни грижи, онкология 

 

 

ГОНОРЕЯ – СЪВРЕМЕНЕН ПРЕГЛЕД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И АКТУАЛНИ 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

Розалина Йорданова, Кристина Вълкова 

Медицински колеж, Тракийски университет, гр. Стара Загора 

докладващ автор 

Кристина Вълкова 

 

абстракт 

Увеличаването на антимикробната резистентност при Neisseria gonorrhoeae, наблюдавано 

в международен план, съчетано с нарастващата честота на гонококовите инфекции, представлява 

сериозен проблем за общественото здраве. Въпреки че заболяването е лечимо, изборът на 

антимикробни средства, които могат да се използват за лечение на гонорея, е много ограничен и 

случаите в световен мащаб продължават да се повишават. Световната здравна организация 

докладва десетки милиони случаи на заразяване годишно, в резултат на намалената употреба на 

презервативи, повишената урбанизация и пътувания, ниските проценти на откриване на 

инфекцията и неадекватното или неуспешно лечение. Целта на този доклад е да предостави 



съвременна информация за заболяването гонорея и актуални препоръки за лечение. Материали 

и методи: преглед на научна литература, изследвания и международен опит, които дават 

информация за заболяването гонорея. Заключение: От решаващо значение е непрекъснатото 

проследяване на антибиотичната резистентност при Neisseria gonorrhoeae и насърчаване на 

изследванията и разработването на нови схеми на лечение. Необходими са съвместни усилия 

между клиницисти и специалисти по обществено здраве на местно, национално и световно ниво, 

за да се предотвратят ефективно, идентифицират, лекуват и наблюдават случаите на гонококова 

инфекция и особено тези, устойчиви на антимикробни средства. 

 

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ОТ 

ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

Любомир Маринов , Павлинка Добрилова 

Медицински университет – София, Филиал „Проф. д-р Ив. Митев”, гр. Враца 

докладващ автор 

Любомир Маринов 

 

абстракт 

Качеството на здравните грижи трябва да отговаря на очакванията на пациента и на 

неговите потребности както по отношение на техническото изпълнение на грижите и 

процедурите, така и по отношение на взаимоотношенията с персонала. Настоящото проучване 

изследва удовлетвореност на пациентите с артериална хипертония от здравните грижи при 

хоспитализация. Проучването е проведено през периода юни – септември 2019 година на 

територията на области: Враца, Монтана и Видин. Анкетирани са 450 лица с установена 

артериална хипертония. Събраната информация обхваща: социалния и здравния статус, 

мнението за качеството на здравните грижи относно достъпност, информираност, материално-

техническа база, удовлетвореност на интервюираните. Получените резултати разкриват 

относително високо ниво на удовлетвореност от сестринските грижи и отношение на 

терапевтичния екип и относителна неудовлетвореност от организацията на болничното хранене 

и материалната база.  

Ключови думи: здравни грижи, удовлетвореност, пациенти, артериална хипертония 

 

 

РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ МЪЖЕ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА 

ХИПЕРПЛАЗИЯ 

Мариела Борисова, Елка Владимирова, Цветанка Джиганска 

МУ София филиал "Проф. д-р Ив. Митев", гр. Враца 

докладващ автор 

Мариела Борисова 

 

абстракт 

Доброкачествената простатна хиперплазия е състояние, което се получава при 

увеличаването на простатата, което увеличение се причинява от растеж на нови клетки. В 

структурата на урологичните заболявания значителен дял от всички патологии се падат на 

болести на мъжките полови органи. ДПХ засяга около 50% от мъжете на възраст 51-60 години и 

90% в групата 81-90 години. В Европа случаите с умерено и тежко изразени симптоми варират 

между 14 и 30%. Концепцията на рисковите фактори е водещо направление в съвременната 



медицина. Според нея голяма част от заболяванията са резултат от въздействието на голям брой 

поведенчески и психо-социални биологични фактори и фактори на околната среда. Цел: Да се 

установи кой са най-разпространените рисковите фактори сред мъжете с доброкачествена 

хиперплазия на простатната жлеза, посетили урологични кабинети на територията на гр. Враца 

за периода м.декември 2017- март 2018г. Методи: Обработката на резултатите, статистическият 

анализ и съхранението на данните са извършени с IBM SPSS Statistics 19.0. Данните са 

анализирани с помощта на дескриптивен анализ при ниво на значимост р<0.05. Таблиците и 

графиките са изработени, чрез програмите WORD и EXEL. Резултати от проучването: Въпреки 

че не представляват директна заплаха за живота на мъжа, рисковите фактори имат огромно 

отражение върху качеството му на живот. Заключение: Повишаването на здравната култура на 

населението и в частност при мъжете е свързано преди всичко с акцент върху значението и 

нарастването честотата на основните рискови фактори. Независимо от напредъка на 

медицинските технологии, главният фактор на здравето на населението си остава стилът на 

живот, следван от факторите на околната среда. 
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Некротизиращият фасциит се нарежда сред най-тежките заболявания, с които лекарите се 

сблъскват в своята практика. Той се дефинира като рядка, животозастрашаваща, бързо 

разпространяваща се инфекция на меките тъкани, в резултат на полимикробен произход, с 

преобладаване на анаеробни организми (бактерии, „хранещи се“ с плът). Проявява се с некроза 

на мускулите, фасциите и околните меки тъкани. Поставянето на диагноза некротизиращ 

фасциит е едно от най-големите предизвикателства пред лекаря. Точността се увеличава с 

познаването на клиничната находка и познанията за лабораторните показатели, образните и 

макроскопските и микроскопски находки. Въпреки напредването на медицинските технологии и 

при съвременните интензивни грижи, това заболяване все още води до висока смъртност. Целта 

на този доклад е да представи актуална информация за заболяването некротизиращ фасциит - 

микробна етиология, клинична характеристика, ранна диагностика и ефективни стратегии за 

лечение. Материали и методи: преглед на научна литература, изследвания и международен опит, 

свързани със заболяването некротизиращ фасциит. Заключение: Поради незначителността на 

кожните находки в началото на заболяването, диагнозата некротизиращ фасциит често е 

изключително трудна. Познаването на заболяването, ранната диагностика, бързото хирургично 

лечение и адекватната антибиотична терапия водят до намаляване на смъртността.  

Ключови думи: некротизиращ фасциит, бактерии „хранещи“ се с плът 
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Проучването обхваща 19 пациента подлежащи на коремна операция и 30 претърпели 

травма пациенти, на които по време на болничното лечение е проследен общия холестерол. При 

част от пациентите (24 на брой) са изследвани също Кортизол, ft3 и ft4. Целта на изследването е 

да се сравнят стойностите на холестерола, и на хормоните в двете групи. Сравнени са нивата на 

холестерола и кортизола, изследвани в ранния следоперативен период при оперираните пациенти 

с тези на посттравматичните пациенти, взети непосредствено след постъпването им в КАИЛ, а 

също и в следващите няколко дни. Резултатите показват значително по-ниски стойности на 

серумния холестерол в групата на пациентите с травма и по-високи изходни нива на кортизола в 

същата група. Високите нива на кортизола и ниските на холестерола при пациенти с травма 

непосредствено след приемането им свидетелстват за тежестта на травмата. По-малкото 

отклонение от нормалните стойности в групата на оперираните пациенти е доказателство за 

ролята на анестезията и обезболяването за намаляване на периоперативния стрес и болка.  

Ключови думи: анестезия, травма, стрес, холестерол, кортизол 
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Nursing is a unique profession, because its primary role is to develop close relationship with 

patients, to support and help them going through grief and suffering. Nurses, working in a Dialysis Unit 

are a part of a multiprofile team, they play an important role in ensuring the quality of care and in 

responding immediately to patients’ needs. Medicine is experiencing dynamic changes and accordingly, 

nursing practice is changing in order to meet the evolving healthcare needs. Improving the nursing 

qualifications as well as the health care organization, management and quality increases patients’ 

satisfaction with the medical help they receive. The aim of the present study is to investigate 

nurses’opinions, working in dialysis units at University hospitals in the cities of Varna, Ruse, Plovdiv 

and Pleven, regarding the necessity of obtaining a specialty of a “Dialysis nurse”. Scientific study 

methods: sociological methods – through documents and questionnaires; for the medical-statistical data 

processing – SPSS 16.0; graphical method. The result data from the nurses’ opinions gathered shows 

that a “Dialysis nurse” specialty is necessary (88,7%). Conclusion: Knowledge and skills, required for 

caring hemodialysis patients are acquired in dialysis units. In Bulgaria, there are no law regulations, 

concerning long-term care for chronically ill patients and duties, which dialysis nurses should perform.  

Key words: specialization, nurse, healthcare services 
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Ефективните, безопасни и висококачествени акушерски грижи са от решаващо значение 

за благополучието на майката, бебето и на обществото като цяло. В настоящата статия се 

анализират актуални въпроси касаещи акушерската дейност. Проведено е проучване чрез 

анкетен метод сред 26 акушерки работещи на територията на гр. Враца. Целта му е да се разкрие 

мнението на акушерките за проблемите, които срещат в своята работа и виждането им за 

бъдещето развитие на професията. Резултатите показват, че в ежедневната си дейност 

акушерката трябва да преодолява социални и икономически проблеми, работа с многобройна 

медицинска документация, със съвременна апаратура и компютърни технологии, което 

затруднява голям процент от анкетираните. 
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Introduction 

Clinical depression is one of the common mental disorders worldwide. In recent years it has been 

established that more and more young adults have been diagnosed with this condition. 

Materials and Methods 

In the following study two separate cases of suicides by mechanical asphyxia from the 

Department of Forensic Medicine and Deontology at University Hospital Alexandrovska – Sofia have 

been presented. Both of them are young males, found alone in their homes, with plastic bags around 

their heads. In both cases a suicide note has been found at the scene.  

Results 

The autopsy finding in both cases has established relatively unspecific findings. The toxicology 

report of one of them has stated a concentration of 78 µg/mL pentobarbital in the blood sample and no 

other substances. The toxicology report of the other male has been clean. The cause of the death in both 

cases has been established as mechanical asphyxia from the plastic bags that have been found on their 

heads. 

Discussion 

In both cases presented the relatives and close friends of the deceased have stated that no 

indicators of social distancing have been noticed prior to the suicides and no previous attempts have 

been registered as well. Given the choice of method for committing the suicide and the lack of apparent 

reason for it, clinical depression must be considered in these cases. 

Conclusion 



The discussion for prevention of clinical depression should be active and attempts towards 

successful and in-time diagnosis and treatment must be made. 

Key words: clinical depression, mechanical asphyxia, suicide. 
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Introduction 

Sarcoidosis is a granulomatous disease of unknown etiology, usually with multiple organ 

involvement. Pulmonary manifestation is the most common, clinically manifested by cough, dyspnea 

and respiratory failure. In about 30% of cases, the course is chronic. The chronic form causes progressive 

and life-threatening limitation of lung function. Fatal outcome due to the disease is observed in about 1-

5% of patients. 

Materials and Methods 

The present study presents a case of a 62-year-old woman with undiagnosed sarcoidosis during 

her lifetime. She has been admitted for hospital treatment due to persistent fever and trophic changes in 

the limbs, diagnosed as chronic arterial and venous insufficiency 5th degree. After the death in the 

medical institution, a forensic autopsy of the body has been performed and a histopathological 

examination of intra-organ parts was performed. 

Results 

After analysis of the morphological finding during the autopsy, as well as the results of a 

subsequent histological examination, the cause of death has been established as acute respiratory failure, 

which has occurred due to advanced pulmonary and multiorgan chronic productive granulomatous 

process (sarcoidosis).  

Discussion 

The presented case study focuses on the possibility of chronic progressive multiorgan 

involvement due to sarcoidosis not to be diagnosed in time due to masking by severe endovascular 

disease. 

Conclusion 

The many unknown factors associated with the prevalence of sarcoidosis in the population, 

together with the ever-increasing number of reports of mortality due to complications of this disease, 

stress on the need to develop a program for targeted clinical recognition and diagnosis. The diagnostic 

challenge is even greater when another disease masks the clinical course of sarcoidosis. 

Keywords: autoimmune diseases, granulomatous disease, sarcoidosis, forensic medicine, cause of 

death. 
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 Introduction: Examination of biological traces on physical evidence by the method of DNA 

profiling is an extremely important and reliable way to identify the perpetrators of criminal offenses. In 

expert practice, it is not uncommon for biological material to be deposited by the victim and the physical 

perpetrator of the crime. 

Materials and methods: A case of murder of a 29-year-old woman with multiple traumas to her 

body is presented. In the course of the investigation, several objects with blood traces on them have been 

obtained. The purpose of the examination conducted by the method of DNA profiling has been to look 

for the presence of deposited biological material on the physical evidence from the perpetrator of the 

crime, applying Real-Time PCR; Quantifiler™ Trio DNA Quantification Kit; NGM Detect™ PCR 

Amplification Kit; Yfiler™ Plus PCR Amplification Kit. 

Results: After the initial genotyping of the traces of blood on the objects, a mixed genetic profile 

of the victim and low added alleles of another male person has been established, without the possibility 

of deriving his genetic profile. 

Discussion: In the presented case, due to the prevailing amount of genetic material from the 

victim in a mixed sample, is analyzed the possibility to use the approach for genotyping the left cellular 

material by the man holding the knives and golf club, using sex-defining genetic markers contained in 

his Y-chromosome. 

Conclusion: The use of sex-defining Y-chromosome sets of genetic markers to differentiate 

genetic profiles in mixed female-male biological traces allows ignoring the female component, with its 

predominant amount masking the deposited cellular material by the perpetrator. 

Keywords: material evidence, mixed biological traces, DNA identification, Y chromosome. 
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Introduction 

Establishing the mechanism and time of trauma is of paramount importance in forensic medical 

practice. Intracranial hematomas are usually difficult to interpret, especially when they are isolated. 

Materials and Methods 



The study presents a case of forensic autopsy on the body of a 5-month-old baby in the 

Department of Forensic Medicine and Deontology at University Hospital Aleksandrovska – Sofia. 

Samples from the internal organs have been obtained for additional histological examination. All 

relevant medical documents since birth have been examined and compared to the morphological 

findings. 

Results 

On external examination signs for hypotrophy and a head trauma have been established. 

Histological findings have been persuasive for acute inflammatory response in both lungs and 

myocardium. Upon examination of the medical documentation, data for epileptic seizure during 

treatment in another hospital 2 days prior to death has been registered. Even though the social 

background of the child has been controversial for both abuse and neglect, it has been concluded that 

the epileptic seizure has caused the head trauma and the cause of death is not related to it.   

Discussion 

This case study focuses on the importance of preliminary information in forensic medical 

practice and the variety of possible interpretations of trauma if such is scarce or lacking. 

Conclusion 

Interpretation of mechanism and time of any trauma in forensic medicine should be performed 

only after all the necessary information is present, not only based on its morphological appearance. 

Key words: head trauma, abuse, neglect 
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Zinc oxide (ZnO) is white powder and has anti-inflammatory, astringent, soothing effect. That’s 

why it has been used in cosmetic industry since the 19’s century - sunscreens, toothpaste, shampoos etc. 

Today, ZnO nanoparticles (ZnO-NPs) attracted the science attention due to their antimicrobial activity. 

Although they have an excellent antibacterial property, they are further modified using coating 

polymers. The antimicrobial activity was tested on Gram – positive and Gram – negative bacteria: 

Bacillus cereus NBIMCC1095, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, E. coli BL21DE. All bacteria 

were purchased from a National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC), 

Bulgaria. The microbial density of the cultures in exponential phase 0.5 - 0.7 was determined according 

to McFarland. 100 ul of bacterial suspension was randomly spread on nutrient agar plates. For 

investigation of the antimicrobial effect 1mg/ml concentration of all nanoparticles dispersions was used 

for a spot diffusion test in agar medium and cultured for 24 and 48h at 37ºC. Diameters of sterile zones 

were measured in mm (±1). In the experiment for antimicrobial activity were tested ZnO- NPs, ZnO 

nanofibers, ZnO- NPs coated with silicon dioxide SiO2. All nanomaterials have shown similar results, 



except ZnO@SiO2 – showed no antibacterial activity because of the ZnO@SiO2 are more hydrophilic 

materials than other forms of ZnO so it lost its antimicrobial property against having good suspension 

in hydrophilic solutions.  

Key words: ZnO, nanoparticles, nanocomposites, antimicrobial activity 
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In December 2019, a new coronavirus infection (COVID-19) appeared in Wuhan, China, that 

quickly became a pandemic. At the end of May 2020 the number of people infected worldwide 

approaching 5 million cases. The purpose of the present study was to discuss the problems of health 

control in medical institutions in conditions of COVID-19. The specifics of the hygienic control of the 

hospital environment and the organization of work of the medical staff were discussed, based on 

published data from high-risk medical wards with COVID-19 in Asia and Europe. The main directions 

of health control and health prevention are presented. 

Key words: health control, COVID-19, recommendations 
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Въведение: Тиреоидната дисфункция често е свързана с нарушения в калциево-

фосфорния метаболизъм, но проучванията по въпроса предоставят нееднозначни и 

противоречиви резултати. Цел: Да се изследват показателите на кациево-фосфорната обмяна при 

жени с новодиагностицирана тиреоидна дисфункция, непровеждащи специфично лечение до 

момента, и да се съпоставят с тези на контролна група здрави жени. Пациенти и методи: В 

проучването бяха включени 119 жени с новодиагностицирана тиреоидна дисфункция. От тях - 

51 с дебют на Базедова болест и 68 с автоимунен тиреоидит. Извършена е съпоставка с данните 

на 75 съответни по възраст еутиреоидни жени. Изследваха се ФТ3, ФТ4, ТСХ, общ и йонизиран 

серумен калций, фосфор, паратхормон. Резултати: Резултатите от анализа установиха 

статистически значимо по-високи концентрации на общия и йонизирания калций при 

хипертиреоидните жени спрямо контролната група. Не се установиха обаче сигнификантни 

различия в стойностите на паратхормона между двете групи. Сравнителният анализ отчете 

значимо по-висок паратхормон при пациентките с хипотиреоидизъм спрямо еутиреоидните 

контроли. Междугруповият анализ не установи различия в серумния фосфор. Изводи: 

Наблюдаваните промени в серумните концентрации на калций при пациентките с 



новодиагностицирана хиперфункция на щитовидната жлеза са в съответствие с литературните 

данни по проблема и отразяват ускорения костен метаболизъм при хипертиреоидизъм. Както 

хипертиреоидизма така и тиреоидната недостатъчност могат да доведат до значими нарушения 

в показателите на кациево-фосфорния метаболизъм, налагащи периодичен биохимичен и 

хормонален кнтрол.  

Ключови думи: калциево-фосфорен метаболизъм, хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм 
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Гестационният диабет е един от най-често срещаните здравословни проблеми при 

бременните жени. Той засяга 5% от всички бременни, което означава, че се наблюдават около 

200 000 случая годишно. Неговото разпространение се увеличава едновременно с глобалния 



възход на диабета. Гестационният диабет се развива когато метаболизмът на майката не е в 

състояние да компенсира прогресивното развитие на инсулинова резистентност, произтичащо 

главно от повишените нива на диабетогенни хормони. Клинично се изявява във втори или трети 

триместър, но при жени с висок индекс на телесна маса и с анамнеза за инсулинова 

резистентност, нивата на кръвна захар могат да бъдат повишени още в началото на бременността. 

За щастие повечето жени страдащи от гестационен диабет могат да бъдат успешно лекувани с 

промяна в начина на живот – правилен хранителен режим и умерено физическо натоварване. При 

20% от заболелите се налага лечение с инсулин, който се смята за златен стандарт в терапията на 

гестационния диабет. Метформинът е ефективен медикамент, който подобрява инсулиновата 

чувствителност. Той е първо средство на избор в терапията на диабет тип 2. Медикаментът 

преминава през плацентарната бариера. Най-новите клинични проучвания за безопасност и 

ефикасност на метформин, приложен по време на бременност, показват, че той е идеално 

средство за терапия на гестационния диабет. Целта на този преглед е да се анализират данните 

за безопасност и ефикасност относно употребата на метформин по време на бременност. 

Ключови думи: гестационен диабет, метформин, бременност 
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абстракт 

Диабетът е заболяване, при което нивата на кръвната ни захар са твърде високи. 

Глюкозата се набавя от храните, които консумираме. Инсулинът е хормон, който помага на 

глюкозата да попадне в нашите клетки, за да им осигури нужната енергия. При диабет тип 1, 

тялото не произвежда инсулин. При диабет тип 2, по-често срещаният тип, тялото не произвежда 

или използва инсулинът правилно. Без достатъчно инсулин, глюкозата се натрупва в кръвта.  

Преддиабетът ни излага на по-висок риск да получим диабет тип 2.  

Според Международната федерация за диабет, диабетът засяга най-малко 285 милиона 

души по целия свят и се очаква този брой да достигне 438 милиона до 2030 г. Честотата на 

захарния диабет в европейските страни варира между 3-10%, а в България диабетиците са около 

4% от населението. За 10 години заболеваемостта от диабет у нас се е увеличила 1.5 пъти и най-

много са болните в трудоспособна възраст. 

Целта на настоящата разработка е проучване на литературни източници и практическия 

опит за произхода и развитието на болестта в определен мащаб- какво всъщност е тя, какви 

последици предизвиква у нас, и с какво можем да допринесем към по-добрият живот на нашите 

пациенти. 
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абстракт 

Алкохолът е най-честата причина за чернодробни заболявания в света. Хроничната 

консумация на алкохол води до хепатоцелуларно увреждане и чернодробно възпаление. 

Доказано е, че инфламаторните цитокини, като TNF-𝛼 и IFN-𝛾, увеличават риска от увреждане 

на черния дроб (алкохолно чернодробно заболяване, АЧЗ) при knock out мишки. 

Хепатопротективните цитокини като IL-6 и анти-инфламаторни цитокини, като IL-10, също са 

свързани с алкохолни чернодробни увреждания. Влиянието на етанола върху таргетни клетки 

провокира промени в метаболитните пътища: потиска гликолизата, цикъла на трикарбоновите 

киселини (ЦТК), глюконеогенезата и се отличава с повишен синтез на мастни киселини (МК). В 

Съединените Американски Щати, е установено, че около 5,6% от установените онкологични 

заболявания (близо 87000 всяка година) са свързани с алкохола, включително рак на устната 

кухина, фаринкса, ларинкса, черния дроб, хранопровода, рак на гърдата и колоректален 

карцином. Видът на алкохола е без значение: всички алкохолни напитки включват етанол, който 

от своя страна увеличава нивата на ацеталдехид, предизвикващ ДНК увреждане.  

Ключови думи: етанол, онкологични заболявания, метаболизъм, ДНК увреждане, цитокини 
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абстракт 

Kinesitherapy is an impartible part of the complex treatment of patients with disc disease, relying 

on treatment through movement and purpose not only to eliminate subjective complaints and cure 

vertebral and neurological syndromes, but also to deal with daily requirements through various 

compensatory methods, means or by adapting the environment. In kinesitherapy are used: therapeutic 

massage, exercises for upper and lower limbs, exercises for buttocks, abdominal muscles, exercises for 

pulling and mobilizing the spine, Fit-ball, extension therapy, PIR, physical therapy, training in ADL and 

occupational therapy. The goal of rehabilitation is maximum resocialization of the patient and correction 

of pathological motor stereotypes that have emerged as a result of pain and muscle imbalance. The 

subject of the study were patients between 30 and 50 y.o. with vertebral and neurological symptoms and 

difficulties in self-care. After the rehabilitation program, the motor abilities of the patients have been 

improved. Improved muscle tone of the lower limbs, active movements of the upper limbs and their 

inclusion in the ADL, improving the mobility of the spine, improving posture and body position when 

sitting. The participation of patients in various occupational therapy activities is stimulated. It is 

recommended to prepare individual programs for work at home according to the current needs and 

capabilities of the patient. They are designed to maintain the functional state of the patient. 

Key words: disc disease, kinesitherapy, physical therapy, individual programs, occupational therapy. 
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абстракт 

В днешно време нарастващ брой хора дискутират дали конвенционалната медицина е най-

доброто средство за терапия. Една от причините за това е наличието на странични ефекти 

причинени от синтетичните и полусинтетичните лекарствени продукти (ЛП), които 

представляват конвенционални методи на лечение. Този тип медицина изучава устройството и 

начина на функциониране на организма в нормална и в патогенна среда, с цел поставяне на точна 

диагноза с правилно наложено лечение. Хората все повече избягват конвенционалните методи, 

и се обръщат към лечение с корени, билки и др., които са част от алтернативната медицина. 

Понятието алтернативна медицина е събирателно за много терапевтични подходи и практики, 

които са различни по естество от тези на конвенционалната медицина, и са базирани на вярвания 

вместо на научни доказателства. В различните краища на света се използват различни 

алтернативни методи, като например аюрведа в Индия, народна медицина с билки в България, 

акупунктура в Китай и шиацу в Япония.  С този доклад ще проследим еволюцията от 

алтернативна медицина към днешната конвенционална медицина и как комбинацията от двете 

би могла да допринесе за по доброто лечение на заболявания. 

Key words: conventional, alternative, treatment, methods 
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абстракт 

Свързаните с професията увреждания на гръбначния стълб се развиват в резултат на 

действието на комплекс от професионални вредни фактори, най-важни от които са физическото 

пренапрежение и неблагоприятният производствен микроклимат. Клиничната картина на 

уврежданията включва болков, вертебрален и радикулерен синдроми. Лечението е 

медикаментозно, физикално и оперативно. Целта на изследването е подобряване на 

диагностиката, лечението и превенцията на свързаните с професията увреждания на гръбначния 

стълб. Материал и методи: Обект на изследването са 105 случая на увреждания на гръбначния 

стълб при лица с професионален риск. Използвани са клинични, лабораторни, функционални, 

образни и статистически методи на изследване. При 93% от пациентите се установи подобрение 

на клиничните синдроми. При 5,5% от изследваните лица е необходимо оперативно лечение. 

Уврежданията на гръбначния стълб са актуален здравен проблем при работещите в различни 



области на икономиката. Комбинираното лечение (функционален покой, медикаментозно и 

физиолечение) е подходящ и успешен подход при терапията на свързаните с професията 

увреждания на гръбначния стълб. 
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абстракт 

We present a case of a homicide of a man, found with a wound on his right anterior neck surface, 

with the general morphology resembling a stab-incised would. Inspection of the crime scene, as well as 

external and internal examination of the body of the deceased were performed in the Department of 

Forensic medicine and deontology, Medical University – Sofia. During the layer-by-layer tracking of 

the injury, a star-shaped rupture of the trachea was found - on its anterior and posterior surfaces, as well 

as damage to the left half of the esophagus at this level with a general morphology resembling the effect 

of a sharp object. On the anterior surface of the third cervical vertebra a rounded defect with a diameter 

of about 3-4 mm was found, which continued in depth through the entire thickness of the vertebral body. 

An additional incisions in the upper back part of the thorax and back of the neck was performed, with 

opening of the spinal canal, which revealed a complete rupture of the spinal cord and traces of "intrusion" 

of the left half of the bone structures forming the spinal canal at this level. The soft tissue around the 

third and fourth vertebrae were found with hemorrhage and stratification, continuing in the direction of 

the right back thorax surface and slightly downward. Following this hemorrhage and soft tissue 

stratification, a projectile was found in the area under the right scapula. Examination of the projectile 

revealed that it was a 9mm plastic GFL bullet.  

Key words: atypical gunshot wound, imitation damage, plastic GFL projectile, GFL cartridge 
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абстракт 

We present is a case of a young 23-year-old woman found in her home in a comatose state, who 

was taken to the nearest medical center and died there despite the emergency resuscitation measures. 

The autopsy revealed a characteristic bluish discoloration of the gastric and necrotic changes in the 

duodenal mucosa. The conducted toxico-chemical studies proved that this was a case of copper sulfate 

poisoning. This was confirmed by the subsequent inspection at the home of the deceased, where a suicide 

note was found, written by the deceased, where in addition to the reasons for her decision, she specified 

the way - intake of copper sulfate. 

Key words: copper sulfate; "bluestone" poisoning; toxicology 
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абстракт 

Primary dural lymphoma (PDL) is very rare and aggressive extranodal non-Hodkin’s lymphoma, 

a subtype of primary central nervous system lymphoma that only occur in central nervous system. 

Intracranial lymphomas accounting for 1-5% of all intracranial tumors. Extremely rare form of this 

tumor is diffuse large B-cell lymphoma(DLBCL) with epidural or subdural involvement, which 

accounts for <1% of all brain lymphomas and around 0.1% of all lymphomas world wide. [1] This study 

presents a case of 40 year old male with PDL, which has involvement of the cranial vault and the scalp. 

Computer Tomography (CT) scan with 3D reconstruction of the skull revealed iso- to hyperdense tumor 

mass which was localized underneath the right parietal bone and has bone and scalp involvement. 

Following non contast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) was done. The patient underwent 

craniotomy and complete tumor resection under general anesthesia. The postoperative histological 

diagnosis was meningeal large B cell lymphoma. Postoperatively the patient was send to hematology 

department for further chemotherapy courses. This rare tumor should be considered in the differential 

diagnosis of meningeal and scalp lesions. Early diagnosis combined with individualized based treatment 

is highly associated with good outcome.  

Keywords: meningeal lymphoma, primary dural lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, craniotomy, 

chemotherapy 
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абстракт 

Rubella virus is an RNA virus, the only member of the Rubivirus genus within the family 

Matonaviridae. The rubella virus is roughly spherical with a diameter of 60–70 nm. It is composed of a 

pleomorphic nucleocapsid containing a single-stranded, positive-sense RNA genome. The virus 

contains three structural proteins, two in the envelope (E1 and E2) and one in the core (capsid or C 

protein) surrounding the RNA. Genetic characterization of rubella viruses has identified two distinct 

genetic groups (clades) of rubella viruses. As of 2015, there are 10 genotypes (including 1 provisional 

genotype). Rubella has a worldwide distribution except in countries where the disease has been 

eliminated. Rubella is spread through contact with respiratory secretions of an infected person. The aim 

of the present study is to determine the circulation of the rubella virus in Bulgaria for a period of 10 

years. Materials and Methods: Laboratory confirmation of rubella was provided by serological (ELISA 

test for detection of IgM and IgG antibodies) and molecular (detection of viral nucleic acid) methods. 

For a period of 10 years in Bulgaria were reported 114 rubella cases. Results: A total of 114 sera samples 



were tested by ELISA and RT-PCR. In one patient (a five-year-old child) was proven rubella virus. No 

outbreaks of rubella have been proven but only sporadic cases. Protective immunity and rubella IgG 

antibodies in 90% of tested were detected. These indicators are evidence of a phase of elimination of 

the virus in Bulgaria. Conclusion: Countries and regions aiming to eliminate rubella have to maintain 

an enhanced vaccination strategy and epidemiological and laboratory monitoring of infection. 

 

 

MALFORMATION SYNDROME WITH TOTAL SITUS VISCERUM INVERSUS - 

CONTRAINDICATION FOR TISSUE DONATION 

Teodora Kiryakova, Atanas Hristov, Alexandar Alexandrov 

Department of Forensic Medicine and Deontology - Medical University – Sofia, Bulgaria 

докладващ автор 

Teodora Kiryakova 

 

абстракт 

We report a case of a 65-year-old woman who died with evidence of acute cardiac ischemia, 

despite receiving emergency medical care. The woman's body was promptly brought for autopsy to the 

Department of Forensic medicine and deontology, Medical University-Sofia, Bulgaria and placed in a 

forensic storage refrigerator. During the immediate external examination of the body and on the basis 

of the results of the performed serological tests of the blood samples taken from the deceased, no medical 

data for contraindication for tissue donation were established. A conversation was made by the hospital 

donation coordinator with the daughter of the deceased for the possibility of tissue donation, where she 

gave her consent. In principle to perform such a procedure in the Department of Forensic medicine and 

deontology, an autopsy should always be performed to exclude contraindications for tissue donation, 

and after the autopsy the standard documents required for this purpose are signed by the relatives. The 

autopsy of the deceased revealed the presence of a total situs viscerum inversus, as well as ischemic 

heart disease with multiple disseminated myocardiofibrosis, acute anterior septal myocardial infarction, 

two atrial septal defects and severe concentric hypertrophy of the heart. According to standard medical 

criteria, all types of genetic malformations are a contraindications for donation, which is why, in this 

case, the donation procedure was terminated. 
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Според повечето съвременни консенсуси при лечение на първичен хипотиреоидизъм се 

препоръчват целеви стойности на ТСХ под 2.5 mIU/l, като данните относно ползите от този 

подход са противоречиви. Цел: Да се сравнят нивата на липидите и атерогенните индекси при 

пременопаузални и постменопаузални жени с автоимунен тиреоидит на терапия с левотироксин 



според нивата на ТСХ и да се оцени взаимовръзката им с тиреоидната функция. Пациенти и 

методи: В проучването са включени 84 пре- и 54 постменопаузални жени на терапия с 

левотироксин в еутиреоидно състояние (ТСХ 0.4-4.2 mIU/l). Изследвани са нивата на ТСХ, св. 

Т4, общ, HDL и LDL холестерол, триглицериди и са изчислени атерогенни индекси I1, I2, AC и 

AIP. Резултати: При пременопаузалните жени не се установиха разлики между липидните 

параметри при ТСХ под и над 2.5 mIU/l. При тях не се наблюдава зависимост между ТСХ и 

липидните и атерогенните показатели. При постменопаузалните жени с ТСХ под 2.5 се 

установиха сигнификантно по-високи нива на общ (р=0.022) и LDL холестерол (р=0.016) спрямо 

тези с ТСХ над 2.5 mIU/l. Допълнително в тази група пациентки се наблюдава негативна 

корелация между ТСХ и общ холестерол (р<0.05), LDL (р<0.05), I1, I2, AC (р<0.05) без 

корелационни зависимости между стойностите на св. Т4 и изследваните параметри Заключение: 

Настоящите резултати показват, че няма ползи по отношение на липидния статус при ТСХ под 

и над 2.5 mIU/l при лечението на автоимунния хипотиреоидизъм. При постменопаузални 

пациентки дори може да се наблюдава по-неблагоприятен липиден профил, което поставя 

въпроса дали при заместително лечение ТСХ коректно отразява тъканното хормонално ниво, 

особено при по-възрастни пациенти. Ключови думи: автоимунен хипотиреоидизъм, 

тиреостимулиращ хормон, свободен тироксин, липиди, атерогенни индекси Introduction: 

According to current guidelines target levels of TSH below 2.5 mIU/l are recommended for the treatment 

of primary hypothyroidism but data on the benefits of this approach are inconclusive. Aim: To compare 

lipid levels and atherogenic indices in pre- and postmenopausal women with autoimmune 

hypothyroidism on levothyroxyne replacement therapy according to TSH values and evaluate their 

relationship with thyroid function tests. Patients and methods: 84 pre- and 54 postmenopausal women 

on levothyroxine replacement therapy in euthyroid state (TSH 0.4-4.2 mIU/l) were included in the study. 

Serum levels of TSH, free thyroxine (FT4), total cholesterol, HDL and triglycerides were measured; 

LDL values and atherogenic indecis were calculated. Results: No differences between lipid parameters 

were found in premenopausal women with TSH below or above 2.5 mIU/l. No correlation between TSH 

levels and lipids and atherogenic indicis was observed. In postmenopausal women with TSH below 2.5 

the levels of total (р=0.022) and LDL cholesterol (р=0.016) were significantly higher compared to those 

with TSH above 2.5 mIU/l. In addition, there was significant negative correlation between TSH and 

total cholesterol (р<0.05), LDL (р<0.05), I1, I2, AC (р<0.05) without relationship between the levels of 

FT4 and the studied parameters. Conclusion: Our results suggest that there are no benefits in terms of 

lipid parameters in TSH below or above 2.5 mIU/l during treatment of autoimmune hypothyroidism. In 

postmenopausal women however a more unfavorable lipid profile may be observed raising the question 

whether TSH correctly reflects tissue thyroid hormone levels during levothyroxine treatment, 

particularly in older patients.  

Key words: autoimmune hypothyroidism, thyroid stimulating hormone, free thyroxine, lipids, 

atherogenic indicis 
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абстракт 

Взаимовръзката между функцията на щитовидната жлеза и нарушенията в метаболизма е 

широко изучавана. В съвременните научни изследвания се акцентира върху влиянието на 

субклиничните форми на тиреоидна дисфункция и дългосрочните им ефекти върху 

въглехидратната и мастната обмяна. Цел: Да се сравнят нивата на някои показатели на 

въглехидратната и мастната обмяна при жени със субклиничен хипотиреоидизъм и еутиреоидни 

контроли. Пациенти и методи: В проучването са включени 46 жени със субклиничен 

хипотиреоидизъм на средна възраст 41±2.31 год. и 252 съответни по възраст здрави контроли. 

При всички пациентки е проведено изследване на ТСХ, св. Т4, липиди, орален 

глюкозотолерансен тест с имунореактивен инсулин и изчисляване на НОМА индекс. Резултати: 

В сравнение с контролната група еутиреоидни жени при пациентките със субклиничен 

хипотиреоидизъм се установиха повишени нива на кръвна захар на гладно (5.53±0.11 vs 

5.29±0.04 mmol/l, р=0.038), инсулин на 60 мин (84.55±8.09 vs 65.34±2.41 mIU/l, p=0.013), общ 

холестерол (5.44±0.2 vs 5.05±0.05 mmol/l, p=0.038) и LDL холестерол (3.55±0.16 vs 3.14±0.05 

mmol/l, p=0.08). Не се установиха значими различия в изследваните групи по отношение на 

индекс на телесна маса, кръвна захар на 60 и 120 мин, инсулин на 0 и 120 мин, HDL холестерол, 

триглицериди, HOMA индекс. При жените със субклиничен хипотиреоидизъм се наблюдава 

сигнификантна положителна корелация между стойностите на ТСХ и общ и LDL холестерол 

(р<0.01). Заключение: Резултатите от настоящото проучване потвърждават негативното влияние 

на субклиничния хипотиреоидизъм върху някои параметри на въглехидратната и мастната 

обмяна. Това очертава необходимостта от активна терапевтична намеса особено при пациенти с 

повишен сърдечно-съдов риск въпреки липсата на манифестна клинична симптоматика. 

Ключови думи: субклиничен хипотиреоидизъм, общ холестерол, LDL холестерол, кръвна захар 

на гладно Introduction: The relationship between thyroid function and metabolic disorders has been 

widely discussed. Current studies are focused on the impact of subclinical forms of thyroid dysfunction 

and their long-term effects on carbohydrate and fat metabolism. Aim: To compare the levels of some 

carbohydrate and lipid parameters in women with subclinical hypothyroidism and euthyroid controls. 

Patients and methods: 46 women with subclinical hypothyroidism at mean age 41±2.31 years and 252 

age-matched euthyroid women were included in the study. Serum levels of TSH, FT4, serum lipids were 

measured; oral glucose tolerance test with immunoreactive insulin was performed and HOMA index 

was calculated. Results: Patients with subclinical hypothyroidism showed higher levels of fasting blood 

sugar (5.53±0.11 vs 5.29±0.04 mmol/l, р=0.038), insulin at 60 min (84.55±8.09 vs 65.34±2.41 mIU/l, 

p=0.013), elevated total (5.44±0.2 vs 5.05±0.05 mmol/l, p=0.038) and LDL cholesterol (3.55±0.16 vs 

3.14±0.05 mmol/l, p=0.08) compared with the control euthyroid women. No significant differences were 

found between the two groups in terms of BMI, blood sugar at 60 and 120 min, insulin at 0 and 120 min, 

HDL cholesterol, triglycerides, HOMA index. In women with subclinical hypothyroidism significant 

positive correlation between TSH levels and total and LDL cholesterol was observed. Conclusion: The 

results of the study confirm the negative impact of subclinical hypothyroidism on some parameters of 



carbohydrate and fat metabolism suggesting the need for therapeutic intervention particularly in patients 

with increased cardiovascular risk despite the lack of overt clinical symptoms.  

Key words: subclinical hypothyroidism, total cholesterol, LDL cholesterol, fasting blood sugar 
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абстракт 

Aim: To evaluate the therapeutic effects of complex rehabilitation, including TENS - 

Transcutaneous electrical neuromuscular stimulation and therapeutic exercises on pain and mobility in 

the cervical spine in patients with cervical spondylosis. Materials and methods: The preliminary study 

included 29 patients with cervical spondylosis, of mean age (Mean (SD)) 59.9 (11.6) years (20 women 

62.0 (10.0) and 9 men 55.3 (14.2)). The duration of the current pain episode is 5(2-16) weeks, and the 

average duration (Me (Range)) of the disease is 8 (1-19) years. Patients conducted 10 sessions with 

TENS and therapeutic exercises. The results were scored before therapy and after rehabilitation, by 

assessing pain (VAS) and range of motion in the cervical spine by goniometry. Results: We observed a 

decrease in pain (Mean (SD)) from 4.86 (0.95) to 2.14 (0.95) and an increase in the range of motion in 

the cervical spine after the rehabilitation program. In the sagittal plane: Extension from 41.03 (12.20) to 

56.21 (10.32), Flexion from 39.83(9.68), 53.10(8.70). Rotation in left from 41.55(13.30) to 

53.28(12.91); Rotation in right from 38.97 (14.04) to 50.0(14.08). Lateroflexion on the left from 

27.41(7.28) to 35.0 (6.94), Lateroflexion on the right from 23.62(6.67) to 33.45 (6.96). Conclusion: The 

results of the conducted preliminary study showed a reduction in pain and an increase in the range of 

motion in the cervical spine. Therapy with TENS and therapeutic exercise could be an effective non-

pharmacological therapeutic option in the treatment of patients with cervical spondylosis. For better 

objectification of the obtained results it is necessary to continue the research.  

Key words: Cervical spondylosis, pain, range of motion, TENS, therapeutic exercises. 
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абстракт 

Радиотерапевтичното облъчване е доказано ефективен метод, чиито странични ефекти на 

настоящия етап не предполагат възможността да бъдат контролирани. Йонизиращото лъчение 

предизвиква: системно възпаление, отговорно за промени в съдовата стена, засягащо функцията 

на ендотелните клетки, исхемия, неоваскуларизация, прогресираща фиброза. Цел на настоящото 

изследване е имунохистохимично определяне експресията на 5HT2A и 5HT2B рецептори в 

мезентериална артерия на плъхове, облъчени с ускорени електрони. Материали и методи: 

Експериментите се осъществиха с осемседмични мъжки плъхове Wistar (тегло в диапазона 130 – 

180 g), разделени в две групи по 6 животни: контролна и работна. Плъховете от работната група 

бяха облъчени целотелно със сноп ускорени електрони (9MeV) чрез линеен ускорител Siemens 

Primus S/N 3561. Индивидуалната погълната доза бе 5Gy и бе реализирана на фракции. От двете 

групи животни се изолираше мезентериална артерия и се подлагаше на имунохистохимично 

изследване с помощта на анти-кози моноклонални 5HT2A и 5HT2B антитела-1:150 (sc-19150, 

SR-2A, SR-2B, SantaCruzBiot.USA). Резултати. Анализът на интензивността на 

имунохистохимичната реакция за серотонинови рецептори в гладкомускулни клетки от стената 

на мезентариална артерия, показа сигнификантно по-висок брой 5-HT2A и 5HT2B позитивни 

клетки на срез при облъчените с 5Gy животни, спрямо необлъчените контроли. Заключение. 

Облъчване с поток ускорени електрони предизвиква повишена експресия на 5HT-2A и 5-HT2В 

серотонинови рецептори в гладкомускулните клетки от стената на мезентериалната артерия при 

плъхове. 

 

 

CRIMES AGAINST CHILDREN: SEXUAL VIOLENCE. 

Biliana Mileva, Metodi Goshev, Alexandar Alexandrov 

Department of Forensic medicine and deontology, Medical Faculty, Medical University - Sofia 

докладващ автор 

Biliana Mileva 

 

абстракт 
Introduction: Child abuse does not include only physical assaults. It is any form of maltreatment 

by an adult, which is violent or threatening for the child, any act against the physical and emotional 

wellbeing of a child's life. Generally, crimes against youth divided into physical, sexual, or emotional 

abuse. Material and methods: This study aimed to perform a retrospective analysis of all the cases related 

to sexual assaults against minors for the last five years, by materials of the clinic of Forensic medicine 

and Deontology in Sofia, Bulgaria. Results: For the period 2015-2019, a total of 10139 forensic medical 

examinations performed at the clinic. Out of them, we have carefully examined all the cases related to 

different forms of sexual assaults against children – by gender, by age, and by the perpetrator of the 

crime. Discussion and Conclusion: Crimes against youth are а socially significant problem, because 

nevertheless the type of maltreatment, they can affect equally the victim’s life and the society as well in 



the future. The injured child may trigger various reactions and mechanisms to deal with the stress – by 

physically harming himself or committing suicide, by becoming alcohol or a drug addict, or by becoming 

the perpetrator of a different type of crime.  

Key words: Sexual abuse. Sexual assaults. Sexual violence. Child abuse. 
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Introduction: Dogs are everywhere around us, they inhabit our homes, as well as the streets, 

parks, and many other areas. Directed by the conditions of the environment and the situation, the dog 

can change from а faithful friend of the human to his enemy. It can attack, injure, and sometimes even 

kill a human being. Injuries range from small, limited superficial bruises, abrasions, and wounds, to 

significant contusions, rough lacerations of the soft tissues and the blood vessels, and infections, which 

threaten the health and lives of the victims. Material and methods: This study aimed to perform a 

retrospective analysis of all the cases reported to be due to dog attacks against humans for the last five 

years, by materials of the clinic of Forensic medicine and Deontology in Sofia, Bulgaria. Results: For 

the period 2015-2019, a total of 10139 forensic medical examinations performed at the clinic. Out of 

them, we have examined the cases related to different types of injuries associated with dog incidents. 

The results were divided into three main groups: by gender, by age of the victim, and by the origin of 

the dog - if it’s a domestic one or a free-ranging urban one. Discussion and Conclusion: Dog attacks 

have been identified worldwide as a substantial public health problem. Too often, as canine bite-

associated injuries are seldom serious, limited attention has been given to them. Proper education about 

bite prevention and responsible pet ownership, has to be done from the youngest age. 

Key words: Dog bites, dog bite-related injuries, dog attacks, animal attacks. 
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абстракт 

Chitosan is a natural copolymer derived from the deacetylation of chitin. Chitosan nanoparticles 

have many applications, such as gene and drug delivery, bioengineering microbiology and biomedicine 

due to their biocompatibility. Chitosan nanoparticles (CSNPs) are currently produced by ionic gelation 

method as Elshoky et al 2018. In this study, we prepared large unilamellar vesicles (LUVs) composed 

of different lipids and their mixtures mimicking the lipid architecture of mammalian plasma membranes. 

Lipid ordering was probed by Laurdan spectroscopy measurements at physiological temperature. We 

studied LUVs composed of egg phosphatidylcholine (EPC) in liquid-disordered phase (Ld), equimolar 

ratios of EPC/Cholesterol (Chol), and egg sphingomyelin (ESM)/Chol in liquid-ordered phase (Lo), and 

EPC/ESM/Chol mixtures representing Ld/Lo phase coexistence. The ternary mixtures mimic the 

formation of raft like membrane domains implicated in crucial cellular physiological events in health 

and disease. LUVs (1 mM) in different lipid phase states were treated by increasing concentration of 

CSNPs nanoparticles up to 1 mg /ml. CSNPs increased the lipid packing independently of the lipid phase 

state. The highest increase in the lipid packing was observed for the Ld phases whereas the lowest one 

was detected for the Lo phases containing Chol. CSNPs is able to affect the lipid ordering and 

organization in biomimetic membranes by changing the degree of hydration at the glycerol level of the 

lipid membrane. We imply that the obtained results could contribute to deeper understanding of the 

mechanisms of cell attachment to polymer surfaces and to determine the role of the surface properties 

of materials by their interaction with the cells. Acknowledgement: This work was financially supported 

by the Joint Research Project between the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, 



Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria and The Academy of Scientific Research & Technology 

(ASRT) and Nanotechnology and Advanced Materials Central Lab, Agricultural Research Centre, Egypt 

entitled “Biological activity of Nanocomposites materials with potential medical and microbiology 

application”. 
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Introduction: Chalcones (1,3-diphenyl-2-propene-1-ones), related to flavonoid family and are 

crucial precursors for flavonoids and isoflavonoids. Natural and synthetic derivatives of chalcones have 

attracted attention because of their promising therapeutic effects, including cytotoxic activities against 

various cancer and non-tumor cell lines. Aim: The purpose of the present study was to evaluate in vitro 

cytotoxic and anti-proliferative effects of three methoxy substituted groups on rings A and B chalcones 

on several mammalian cell lines. Methods and Materials: Non-tumor Madin-Darby canine kidney 

(MDCK) cell line and cervical carcinoma HeLa line were used as model systems in our investigations. 

The effect of tested chalcones on cell viability and proliferation was examined by the microscopic 

observation and scoring of cell monolayers and by using the colorimetric MTT assay on 72h. The 

cytotoxic concentration 50% (CC50) and maximal non-toxic concentration (MNC) at 72 h were 

determined. Results: The data presented here showed that the tested chalcone derivetives exhibit low 

cytotoxicity against HeLa cells compared with MDCK cell line. On all tested substances were observed 

dose-dependent reduction of cell survival in varying degrees. Compound cytotoxicity performed on 

MDCK cell line showed 50% inhibitory cellular cytotoxicity at concentration range from 0,02 to 0,04 

μg/ml. The chalcone A-41 produced minimal cytotoxicity on MDCK cell line Conclusions: The obtained 

results presented and also suggested that synthesized chalcones with them less cytotoxicity might be a 

good alternative for the search of new agents, which are similar like structure with natural to treat 

different diseases.  

Key words: chalcones, cell cultures, cytotoxic concentration 50% (CC50), maximal nontoxic 

concentration (MNC), MTT assay  
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Introduction: Q-fever, caused by Coxiella burnetii, a type of bacterium found worldwide, 

included Bulgaria. The interest in it is growing steadily due to unclear yet facts about the nature of the 

epidemic process manifested in humans, often with no apparent connection to probable sources of 

infection, self-limiting sporadic outbreaks with variable intensity; similar clinical symptoms with other 

diseases, options for chronification, etc. The aim of our study is to summarize the last one-year (2019) 

experience of National Reference Laboratory "Cell cultures, rickettsia and oncogenic viruses" NCIPD, 

Sofia in the diagnosis of C. burnetii from clinical samples of Bulgarian patients.  

Materials and methods: Between January, 2019 until December, 2019 we tested a total of 345 

clinical samples (sera and blood) of ambulatory and hospitalized in different hospitals of the country 

patients with symptoms of atypical pneumoniae, fever of unknown origin, variety of cardiac 

complications, hepatitis and others. Diagnostics of C. burnetii in clinical samples was performed by 

indirect ELISA (SERION ELISA, Coxiella burnetii Phase II IgG/IgM, Virion/Serion, Germany) and by 

the conventional PCR for the detection of the sodB C. burnetii gene using the specific primers CB1 and 

CB2.  

Results: The indirect enzyme immunoassay analysis (ELISA) of the tested clinical samples 

obtained from patients with various symptoms have been proven anti-C. burnetii positive Ph. II IgM 

antibodies in 7.5%. A relatively high percentage affected were in active age 40 – 50 years old (61.54%). 

When examined serum samples positive IgG result was proven at 33.54%. A positive PCR signal of C. 

burnetii-DNA was obtained from 29/345 (8.4%). The male/female ratio was 1.4. No seasonality or trend 

in reported cases was observed. 

Conclusion: Because of the experience in the NRL was developed diagnostic scheme including 

complex methods to improve early laboratory diagnosis of C. burnetii, allowing taking proper treatment 

of suspected patients. 

Key words: Coxiella burnetii, conventional PCR, serology, ELISA, Bulgarian patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VITRO CYTOTOXICITY AND CHARACTERIZATION OF [PT(3-AMINO-1,2,4-

TRIAZOLE)2CL2] COMPLEX 

Yanna Rusenova1, Aneliya Kostadinova2, Rumyana Yankova1 
1University “Prof. Dr. Assen Zlatarov”, Burgas, 8010, Bulgaria 

2Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulg. Acad. Sci, Sofia, 1113, Bulgaria 

докладващ автор 



Yanna Rusenova 

 

абстракт 

One of the most widely used anticancer drugs is cisplatin (cis-[Pt(NH3)2Cl2]). Due to its 

prominent anticancer properties, it has been used for a long time. Because the compound has severe 

toxicity and drug resistance in some tumors, a number of Pt(II) complexes have been synthesized and 

tested for antitumor activity. More than 2000 cis-[PtА2Х2] complexes contain various ligands such as 

amines (A) and acid residues (X) have already been studied. Interest in developing new complexes with 

high cancer activity but with weaker side effects stimulates the synthesis of many platinum complexes 

containing heteroatoms as ligands. The current investigation aims to investigate the molecular geometry, 

chemical bonds nature and electronic properties for [Pt(3-amino-1,2,4-triazole)2Cl2] and to discover 

cytotoxic and morphological changes in cancer and no cancer cells.  

The 3-amino-1,2,4-triazole is a concurrent inhibitor of the product of the HIS3 gene, imidazole 

glycerol-phosphate dehydratase. The kinetics of the thermal decomposition of the complex was studied 

using non-isothermal TG applying model-fitting methods. It was detected two stages of decomposition. 

The activation energies calculated for the decomposition steps of [Pt(3-amino-1,2,4-triazole)2Cl2] by 

different methods were found. Our study show that [Pt(3-amino-1,2,4-triazole)2Cl2] complex have high 

cytotoxicity in range of 10-50µg /ml. Pt-complex composites are promising antitumor biomaterials for 

a variety of biomedical applications, including tissue engineering. 

Key words: [Pt(3-amino-1,2,4-triazole)2Cl2], cytototxicity, biomaterials 
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абстракт 

Определено е естественото средномногогодишно подхранване на подземните води в 

кватернерните наслаги на Старозагорско-Новозагорското поле, отнасящи се към подземно водно 

тяло с код BG3G000000Q012 и наименование „Порови води в Кватернер - Марица Изток”. 

Използван е метода за оценка на подхранването по кривата на изтощаване от ходографа на 

нивото в единичен кладенец въз основа на данни от хидрогеоложката моноторингова мрежа на 

НИМХ. Предложен е подход за допълване на входната информация, необходима за изчисляване 

на годишното естествено подхранване, по метода на аналогията. Използваната методика би 

позволила икономически обосновано адаптиране на националната хидрогеоложка наблюдателна 

мрежа към извършване на ресурсни оценки на подземните води. Получените резултати биха 

намерили приложение при определяне на естествените ресурси на подземно водно тяло 

BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток” и биха могли да подпомогнат 

устойчивото управление на водите в разглеждания район. 

 

 

НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ДЕСТРУКЦИЯ НА 
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абстракт 

Извършено е термично разлагане на протекторни вулканизати. Изотермичните и 

динамичните експерименти са проведени с различна скорост на нагряване с цел определяне на 

кинетичните параметри. Също така, експериментът е извършен в цилиндричен реактор при 

атмосферно налягане от неръждаема стомана, за получаване на продуктите от процеса на 

термично разлагане. Изследвани са ефектите на подаваната в реактора маса (15–75 mg), 

температурата (415–490 ° C) и скоростта на нагряване (5–30 K min − 1).  
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абстракт 

Семинално плазмени протеини, повлияващи in vitro- индуцираната хиперактивация при 

сперматозоидите Цветан Цветков; Деница Даскалова За да осъществят биологичната си функция 

и да оплодят яйцеклетката, сперматозоидите преминават през процес на изменение на 

кинетичния им профил, исвестен като хиперактивация, характеризиращ се с повишаване на 

амплитудата и честотата на биене на опашката, съпроводен с концентрично и непрогресивно 

движение. Семинално плазмените протеини (СПП) проявяват широк спектър от ефекти по 

отношение на сперматозоидите, като съществено влияят на хиперактивацията и капацитацията. 

Целта на нашите изследвания е детерминирането на ролята на СПП с различна молекулна маса 

по отношение на хиперактивацията в условия in vitro. Експериментален модел за нашите 

изследвания бяха клинично здрави индивиди от вида Canis lupus familiaris. Събрани бяха 

еякулати от индивиди с доказана нормозооспермия, като семиналната плазма беше подложена 

на високоефективна течна хроматография (HPLC) за фракциониране по молекулна маса. 

Влиянието на всяка от фракциите върху виталитета, скоростните и кинетичните параметри на 

сперматозоидите беше проследенo чрез компютърно асистиран спермален анализ (CASA), след 

определен период на инкубация. Всяка една от фракциите беше подложена на 12% SDS-PAGE и 

последващ 2-D PAGE за охарактеризиране на протеиновите молекули по MW и Ip. Изследването 

показва, че протеини с висока MW водят до промени в скоростните и CASA- кинетичните 

параметри. Резултатите доказват, че тези СПП са съществен фактор в процеса на хиперактивация 

на сперматозоидите в условия in vitro. 

Ключови думи: сперматозоиди, хиперактивация, семинално плазмени протеини 



Изследването е частично финансирано от Министерството на образованието и науката-

България по Националната изследователска програма „Млади учени и постдокторанти“, 

одобрена от DCM № 577 / 17.08.2018 г.  

 

 

ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОТО КОМПЛЕКСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНО-

МЕХАНИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОРИЕНТАЦИОННОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА 
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абстракт 

Обсъдена е възможността за забележимо повишаване на количеството, информативността 

и полезността на експерименталните данни от редица дифракционни, микроскопски, термични, 

спектроскопски и механични методи при определена допълнителна дълбочинна обработка и 

съвместна интерпретация, анализ и оценка. Показана е възможността и за получаването на 

качествено нова допълнителна структурна информация. Направени са редица конкретни 

методични предложения за използване на дискутираните идеи при поликапролактама. 

Предположено е разнообразно бъдещо развитие на подобни подходи при други обекти и 

различни цели. 

Ключови думи: поликапролактам, тънки фолии, изотропно състояние, структура, механични 

изследвания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОТО КОМПЛЕКСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНО-
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абстракт 

Показана е възможността за забележимо повишаване на количеството, информативността 

и полезността на експерименталните данни от редица дифракционни, микроскопски, термични, 

спектроскопски и механични методи при определена допълнителна дълбочинна обработка и 

съвместна интерпретация, анализ и оценка. Преди всичко е акцентовано върху важността от 

съобразяване с определена специфика на условията при подготовката на ориентираните 

структури. Това е особено важно за ефективността на предложените методични подходи за 

получаването на ценна структурно-механична информация за поликапролактама. Посочено е, че 

използването на дискутираните подходи може да е особено ценно при оптимизиране на 

ориентационното изтегляне на поликапролактама. 

Ключови думи: поликапролактам, тънки фолии, ориентирано състояние, структура, 

механични изследвания.  
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Компютърни измервания на лумбалните прешлени от двуенергийно рентгеново 

изследване (ДЕХА), включително анатомичните особености на ъглите на изкривяване, могат да 

се обработят автоматично и да се изчисляват с помощта на DICOM софтуер. Цели: Целта на това 

проучване е дигитално да се идентифицира и анализира лумбална сколиоза при пациенти, 

провели ДЕХА. Методи: 74 жени са били подложени на DXA на лумбалния гръбначен стълб. 

Средната възраст на жените е била 64 години (год.) ± 10 години. (обхват 43 г. - 89 г.). Ъгълът на 

Cobb на DXA изображения беше измерен от софтуер DICOM. Анализирахме разпространението 

на лумбалната сколиоза чрез ъгъл на Коб ≥ 5 ° според класификацията на Чаклин. Резултати: 

Разпространението на сколиозата възлиза на 39% (29/74 лица). Средната стойност на BMD и 

Tscore са значително по-ниски при жени със сколиоза (средно BMD: 0.802 g / cm2 и средна Т-

оценка: - 1.9 стандартни отклонения (SDs)) в сравнение с тези стойности при жени без сколиоза 

(средно BMD: 0.909 g / cm2 и среден Т-резултат: - 1.1 SDs), (p = 0.012 за BMD и p = 0.015 за T-

score). Заключение: Ъгълът на Cobb може да бъде измерен от DXA изображения със софтуер 

DICOM и успешно служи за анализ на степента на лумбалната сколиоза. Разпространението на 

сколиоза сред възрастните жени с е значително - 39%.  
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абстракт 

The biological effects of anthropogenic pollution in marine coastal ecosystems are getting 

growing attention worldwide. Introduction of heavy metals, PAHs, PCBs and DDT into the marine 

environment is a serious problem due to their high toxicity. Bivalves have considerable capacity to 

accumulate various xenobiotics from the environment and are widely used in environmental monitoring. 

Acetyl choline esterase (AChE) and glutathione-S-transferase (GST) activities are often used as 

biomarkers for exposure. The purpose of the present study was to evaluate the ecological and 

ecotoxicological risks linked to marine contamination using the wedge clam Donax trunculus L. as bio-

indicator organisms. Adult clams (23-35 mm) were sampled in March 2020 from 4 sites along the 

Bulgarian Black Sea coast, located in the region of the villages of St. Vlas, Slunchev briag, Shkorpilovtsi 

and Ahtopol and the activities of AChE and GST were assayed in their soft tissues 

spectrophotometrically. Our results showed the lowest activity of AChE in clams from St. Vlas and no 

statistical significant differences between the AChE activities in the samples from the other monitored 

sites. The lowest activities of GST were detected in mussels sampled from sandy habitats near 

Shkorpilovtsi and Ahtopol and the highest in those from Slunchev briag. Thus, the observed highest 

activity of the AChE and minimal GST activity in the D. trunculus tissue sampled from Shkorpilovtsi 

indicate minimal neurotoxic pollution effects in this site. Acknowledgements: This work was supported 

by grant КП-06-Н31/6 of National Science Fund, Bulgaria.  
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The Marine Strategy Framework Directive aims to achieve Good Environmental Status of EU's 

marine waters and Member States are required to develop their own Marine Strategy establishing 

environmental targets and associated indicators. The aim of the present study was to assess the oxidative 

stress (OS) in tissues of M. galloprovincialis in response to environmental pressures using a newly 

developed index. Mussels were sampled manually from 19 sites along the Bulgarian Black Sea coast 

both from natural habitats and aquacultures. The mussel soft tissues were excised and used for 

spectrophotometric measurement of OS markers: malondialdehyde and glutathione, superoxide 

dismutase, catalase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione-s-transferase and 

glucose-6-phosphate dehydrogenase. These data were integrated into a specific oxidative stress (SOS) 

index, calculated from two composite indices: Pro-oxidative (PrO), reflecting the ratio of 

malondialdehyde and glutathione; and Antioxidant Enzyme (AOE), integrating changes in the enzyme 

activities. The SOS index measures stressfulness of the marine environment. Our measures of the SOS 



index showed difference in the redox state of mussels sampled from northern sites and those from 

southern sites (north and south of cape Emine). Mussels from southern habitats had higher levels of pro-

oxidants and are subjected to higher environmental stress compared to mussels from northern habitats. 

The high environmental stressfulness, indicated by SOS index, at several sites contradicted to the 

officially reported “good environmental status” of the respective water bodies. Although the proposed 

indices need further verification, they demonstrated good potential to be used as biomarkers for 

assessment environmental impacts on marine organisms. 

Key words: Specific Oxidative Stress index, Mytilus galloprovincialis, environmental assessment  
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абстракт 

The spleen is a soft, spongy, dark red organ that dangles off the stomach, connected by a thin 

veil of tissue and blood vessels. This organ is a component of the immune system and in some ways is 

just a very fancy lymph node. Like lymph nodes, the spleen is responsible for clearing infectious 

organisms from the body and it also participates in recycling senescent blood cells. In our clinical case 

a six year German Boxer was admitted to the hospital with symptoms of acute abdomen, lethargy, 

increased abdominal volume, discomfort, restlessness, and with a history of collapse three days prior to 

admission. Clinical examination revealed lethargy, pale mucous membranes, reduced capillary refill 

time, moderate dehydration, and hyperthermia. Abdominal palpation revealed increased abdominal 

volume in the epigastric and mesogastric areas. CBC and serum biochemistry profile revealed 

hypochromic normocytic anemia, leukocytosis with absolute neutrophilia and eosinopenia, mild 

hypoalbuminemia, and thrombocytopenia. An exploratory laparotomy allowed direct observation of the 

spleen, which exhibited an increased volume, a blackened, cold, hyperemic appearance, and a complete 

torsion of the splenic vascular pedicle. Total splenectomy rather than undoing the pedicle twist was it 

was decided to do. Healing of the incisional wound was satisfactory, with formation of epithelial tissue 

throughout its extension. One mounth after the surgery the hematological parameters were within normal 

ranges. At the same time he was given a nutritious diet plan. 

Key words: German Boxer, spleen, laparatomy;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОУЧВАНЕ НА РАСТЕЖНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЗАЙЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
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абстракт 

Изследвани са растежните способности (достигната жива маса на 90, 120 и 150 дневна 

възраст) в зависимост от произхода и пола при 60 мъжки и 60 женски чистопородни 

Калифорнийски зайци (условно наречени хомогенни), при 60 мъжки и 60 женски зайци 



кръстоски, продукт на неизвестна схема на кръстосване (условно наречени хетерогенни). 

Установено е статистически значимо влияние и на двата проучвани фактора по отделно. 

Резултатите показват превъзходство на хомогенните зайци което е ясно изразено и статистически 

значимо на 90 и 120 дневна възраст. На 90, 120 и 150 дневна възраст, хомогенните мъжки зайци 

превъзхождат статистически значимо своите връстници от двете групи и от двата пола. 

Породната принадлежност и пола при зайците оказват статистически значимо влияние върху 

растежните способности, изразяващо се с преимуществено по – висока средна жива маса на 

чистопородните животни спрямо кръстоските продукт на неизвестна схема на кръстосване и 

преимуществено по – висока средна жива маса на мъжките спрямо женските животни. 
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Проведени са експериментални изследвания на влиянието на инбридинга върху признака 

признака жива маса достигната на 90, 120 и 150 дни при чистопородни калифорнийски зайци 

(условно наречени хомогенни) – Fx=0 – 10 мъжки и 10 женски; Fx=0.125 – 10 мъжки и 10 женски; 

Fx=0.25 – 10 мъжки и 10 женски; Fx=0.375 – 10 мъжки и 10 женски; Fx=0.5 – 10 мъжки и 10 

женски; Fx=0.625 10 мъжки и 10 женски; или общо за хомогенната – 120 заека от които 60 мъжки 

и 60 женски. Както и при кръстоски продукт на неизвестна схема на кръстосване (условно 

наречени хетерогенни) от Fx=0 до Fx=0.625, чието разпределение по пол и брой е както при 

хомогенната група зайци. Установено е ясно изразено индивидуалното и статистически значимо 

влияние на факторите породен произход, ниво на инбридинг и пол върху фенотипната проява на 

тегловното развитие на зайците. Статистически значимо в повечето случаи е и влиянието на 

трите признака комбинирани по двойки върху растежните способности. Прилагането на 

инбридинг в степени от Fx=0.25 до Fx=0.625 води до съществено прогресивно и статистически 

значимо забавяне на тегловното развитие на зайците от 90 до 120 дневна възраст. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ПРОТЕИН В ДАЖБАТА И ВРЪЗКАТА ИМ С 

НИВОТО НА УРЕЯ ПРИ ОВЦЕ ОТ СИНТЕТИЧНАТА ПОПУЛАЦИЯ БЪЛГАРСКА 

МЛЕЧНА 
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докладващ автор 
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абстракт 

Съдържание на енергия и протеин в дажбата и връзката им с нивото на урея при овце от 

Синтетичната популация Българска млечна Милена Михайлова Резюме Целта на изследването е 



да се проучи връзката между съдържанието на енергия и протеин в дажбата и нивото на уреята 

при овце от Синтетичната популация Българска млечна. В проучването бяха включени 24 броя 

овце от породата Синтетична популация Българска млечна от стадото на Земеделски институт – 

Стара Загора през 2017 година. Проведени бяха ежемесечни контроли и взети проби за анализ 

през месеците април, май и юни. Приемът на енергия (кръмни единици за мляко - КЕМ) и суров 

протеин с дажбата (СП) са – за месец април – 2,0 КЕМ и 241,8g СП, за месец май – 1,9 КЕМ и 

258,6 g СП и за месец юни – 1,72 КЕМ и 231,3СП. Вземането на пробите беше извършено при 

сутрешното доене на овцете през 30-дневен интервал. Пробите мляко бяха изследвани веднага за 

концентрация на урея в млякото. Съдържанието на урея беше определено по методиката, описана 

от Ангелов, Ибришимов, Милашки (1999), основана на уреaзния метод с чашката на Conway. 

Статистическата обработка на получените резултати се извърши с програмата STATISTICA for 

Windows. От направеното изследване могат да се направят следните изводи: Съдържанието на 

урея в млякото се повишава при увеличаване на концентрацията на суров протеин в дажбата. 

При наличие на повече енергия в дажбата повече разграден амоняк може да се преработи в 

микробиален протеин, което води до по-ефективно използване на протеина от фуражите. При 

съотношение на КЕМ/СП в дажбата 120,9 за месец април нивото на урея в млякото е 15,6mg/dl. 

За месеците май и юни стойностите са – 136,1 и 134,5, а нивата на карбамида в млякото са 

очаквано близки – 21,8 и 21,9 mg/dl.  

Ключови думи: урея в млякото, овце, протеин  

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА НЯКОИ ПОЧВЕНИ ХЕРБИЦИДИ ЗА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ 

СОРГО ЗА ЗЪРНО. 

Румен Базитов 
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докладващ автор 
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абстракт 

В опитното поле на Земеделски институт гр. Стара Загора. беше проведен опит със сорго 

за зърно върху ливадно – канелена почва. със среднокъсен български сорт сорго за зърно 

Макисиред. Опита е заложен по блоков метод в четири повторения. За извеждане на борба с 

плевелите се изпитаха вариантите: 1. Контрола (заплевелена) 2 Пендиган 330 ЕК Нов 

(пендиметалин 330 г/л) - 530 ml/da.3. Тендър ЕК (S–метолахлор 960г/л) - 150 ml/ha 4. Фронтинер 

супер (диметенамид – П 720 г/л) - 140 ml/ da внесени след сеитба, преди поникване на културата. 

Установонено е, че при заплевеляване на агроценозата на соргото за зърно с преобладаващо 

участие на едногодишни житни и широколистни плевели, ефективна борба с плевелите може да 

е изведе с успех чрез използване на почвените хербициди Пендиган 330 ЕК, Фронтинер супер и 

Тендър ЕК, внесени сред сеитба преди поникване на соргото. Проучените почвени хербициди 

водят до получаването на високи добиви от соргото за зърно като не оказват фитотоксичен ефект 

върху растенията. 

Ключови думи: сорго, добив, плевели, хербициди  
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абстракт 

The primary purpose of our study is to examine the most common bacterial causes that cause 

pneumonia in dogs. And make an antibiogram of the bacteria most commonly found in our study. In 

this study, 22 nasal samples were collected using sterile swabs from the canine clinical cases. Clinical 

signs included coughing, nasal discharge, sneezing, difficulty in breathing, fever, loss of appetite and 

lethargic behavior. Nasal swabs were immediately transferred, aseptically, into a nutrient broth and were 

subjected to various cultural tests and microscopic examination. The sensitivity of the antibiotics is 

determined by measuring the area of inhibition. From our examination and our results, it can be 

concluded that the most commonly isolated bacteria that cause pneumonia in dogs are the following 

bacteria: Streptococcus zooepidermicus, Pasteurela multocida, Bordetella bronchiseptica, and Klebsiella 

pneumonia. 

Key words: Dogs, Pneumoniae, Bacterial causes, Labrador Retriever, German Shepherd and Poodle.  
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абстракт 

Тази статия има за цел да изследва пазарния сегмент на частните болници в България, 

предоставящи оперативна дейност на здравноосигурени лица, по повод карцином на гърдата. 

Методика: принципът на Парето. Резултати: Изследвани са тридесет и девет частни болници, в 

аспектите: сключени договори със здравноосигурителния фонд за лечение на рак на гърдата и 

обем оперативна дейност. Обсъждане: Договорите между частните болници и здравния фонд, за 

хирургична дейност при рак на гърдата съставляват тридесет и три процента, а дейността им – 

шестнадесет процента, спрямо останалите болници. При прилагане на принципа на Парето, се 

установи, че дванадесет болници, от университетски градове, съставляват двадесет процента на 

жизнено важните няколко, където е съсредоточена дейността. Двадесет и седем болници 

съставляват осемдесет процента с оперативен обем между една и деветдесет операции. Най-

важните „двадесет процента от двадесет процента“ за оперативна дейност на млечната жлеза се 

формират от частни болници в университетските градове. В осемдесет процента попадат 

болници, които за четири годишния период са осъществили около сто или сто и двадесет 

оперативни интервенции, което съответства на тридесет операции годишно или по две и 

половина операции месечно. Изводи: Пазарният сегмент на частния сектор за предоставяне на 

хирургично лечение на рак на млечната жлеза, се характеризира с неефективен договорен процес, 

деформирана форма на териториална организация, неравномерно разпределение на финансовите 

ресурси (малки частни структури) и ненадеждни гаранции за качество на хирургичната дейност 

в последните. Заключение: Нарушена е управленската връзка между двата основни елемента на 

здравната система: „лекар (болница) – пациент“.  

Ключови думи: частна болница, рак на гърдата, договорен процес, пазарен сегмент, принцип 

на Парето. 
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абстракт 

Омниканалният подход към банкирането изисква възприемане и следване на 

клиентскоориентирана визия за дистрибуция на банковите продукти и услуги и за комуникация 

с клиентите. Той цели подобряване на клиентските изживявания чрез предоставянето на 

възможност за плавен преход между отделните дистрибуционни канали по време на 

обслужването и чрез иновиране на пласментните канали, прилагайки средства за оптимизиране 

на клиентското взаимодействие. Като едно от традиционните дистрибуционни решения, 

банкоматите претърпяват трансформации, които осигуряват тяхното по-лесно и удобно 

използване. Днес модерните банкоматни устройства разполагат с възможности за видеовръзка, 

безконтактно използване и осъществяване на разплащане. Иновативните банкомати 

осъществяват контрол на достъпа посредством биометричните технологии за надеждна 

идентификация на клиентите – чрез сканиране на пръстите, дланта, ириса, лицето или слуховите 



органи. Технологичният напредък и създаденият инструментариум за анализ на оперативна 

дейност на банкоматите позволяват прогнозирането на евентуални прекъсвания на работата им, 

както и идентифициране на съмнително поведение от страна на клиентите във връзка с 

предотвратяването на хакерски атаки. Всички тези подобрения улесняват използването на 

банкоматите и оптимизират процесите по обслужване на клиентите.  
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абстракт 

Щастието е емоционалното състояние и съответното му психофизиологично проя-вление 

в Организма и Личността при удолетворяването на актуалните им потребности (витални, 

социални, духовни). То е системно, субективно и временно, свързано е с реализа-цията на 

стремежите на Личността и отразява двупосочна споделеност в хармоничните взаи-моотношения 

между Личността и конкретната жизнена и социална среда. За да го поддържа, Личността се 

стреми съзнателно да управлява тази среда по кибернетичния принцип на „обратната връзка“. 

Изследването на Щастието обективно изисква като методологичен ин-струмент да се използва 

био-психо-социалният системен подход. Човекът е избирателно отво-рена, саморегулираща се, 

много-компонентна, комплексно организирана, вероятностна, про-странственно-времева 

ритмична система, в която се осъществяват интензивни потоци от енергия и вещества със 

стуктурна(асиметрична) информация под формата на „Спираловидни динамични енерго-

информационни потоци на Живота и на Щастието“. Тяхната материалната основа, според моята 

хипотеза, е „Спиралната Модулна Невронно-синаптична Мрежа, обхващаща и огледалните 

неврони в мозъка, и включена в обема на Слоестите Архитектурни Мозъчни Комплекси“. Там, 

процесите на обработка и използване на информацията за форми-ране на решение, вървят по 

спирални енерго-информационни (биохимични, електрически и торсионни) синаптични и 

рецепторни пътища, при използване на механизмите на Доминан-тата на Ухтомски и Условния 

Рефлекс. Биохимичният и фармакологичен механизъм („обратна връзка“) за положителната им 

подкрепа, са „Мозъчните неврохимични системи за самостимулация чрез удоволствията“ и 

свързаните с тях невротрансмитери, невромодулатори, неврохормони, ензими и структури в 

Централната нервна система, в Периферната нервна система и в Клетките. Движението 

(предизвиквано от актуалните потребности и подкрепяно от катехоламините и ацетилхолина) на 

тези „Потоци на Живота и на Щастието“, както и миговете на покой в структурата на Потока, 

които са като „броеница от дълбоки вирове с ендогени опиоиди - ендорфини и екефалини, 

серотонин и ГАМК“, са Механизмът, по който се реализира Щастието! При това Знанието е власт 

за съзнателно контролиране и променяне на себе си и на околната среда към Щастие. Трябва да 

знаеш какво е Щастие и как да го постигнеш, за да можеш да го направиш! И колкото повече 

знаеш, колкото повече съзнателно и активно изграждаш Личността и Социалното си обкръжение, 

толкова по-големи възмож-ности имаш да реализираш и управляваш своите „Спираловидни 

Динамични Енерго-Информационни Потоци на Живота и на Щастието“. 
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абстракт 

Целта на настоящото проучване е чрез анализ на приходите, разходите и печалбата да се 

установи ефективността на производството на пшеница и слънчоглед. Анализът е извършен на 

база дружество с ограничена отговорност, което притежава, арендува и наема земя. 

Производствената дейност, която осъществява предприятието през 2017 и 2018 година е 

ефективна, което се дължи на по-ниските нива на вложените в производството разходи за 

получаване на готова продукция. За 2019 година направените разходи за реализиране на 

продуктите са по-високи от получените приходи, което прави производствената дейност 

неефективна.  

Ключови думи: ефективност на производството, пшеница, слънчоглед 
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абстракт 

Пандемията COVID-19 се явява най-голямото изпитание за финансовата стабилност след 

глобалната финансова криза от 2008г. Глобалната икономика е изложена на безпрецедентен 

макроикономически шок, който катализира рецесия в световен мащаб, с много въпросителни 

около нейният магнитут и продължителност, с потенциал да нанесе трайни щети на световния 

икономически растеж. Предизвикателствата пред финансовата система са в две насоки: да се 

обезпечи потока на финансиране за реалната икономика и да се управляват повишените рискове. 

В резултат на въвеждането на макропруденциалната политика и надзор след 2008г., глобалната 

финансова система се оказва много по-устойчива на шокове. Този път обаче шокът е от различен 

тип, той се разпростира преди всичко върху реалната икономика. Натискът за осигуряване на 

ликвидност за реалната икономика се превръща в основен проблем. На системно ниво 

правителствата обявяват мащабни фискални стимули и мерки за подкрепа на фирми и 

домакинства. Централните банки използват инструментите на монетарните си политики и 

поддържат ликвидността на пазарите чрез редуциране на основните си лихвени проценти и 



прилагане на извънредни дългосрочни рефинансиращи операции и количествени улеснения. 

Част от мерките, които централните банки прилагат са по линия на макропруденциалната 

политика. Прибягва се към регулаторна гъвкавост, намираща израз в намаляване на 

антицикличните буфери, смекчаване на изискванията за капиталова адекватност, облекчаване 

подхода към проблемните кредити. Банките биват окуражавани да използват ликвидните и 

капиталовите си буфери за финансиране на засегнатите от кризата бизнеси и домакинства. 

Реакцията на макропруденциалната политика се оказва необходимо допълнение към спешните 

монетарни и фискални мерки. 

Ключови думи: макропруденциална политика, COVID-19, монетарна политика, реална 

икономика 
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абстракт 

Публикацията се опитва да анализира глобалните икономически тенденции, очертавайки 

необходимостта от по-ефективни структури и мерки за въздействие върху регионалните и 

световни икономически проблеми. Докладът не претендира за всеобхватност, а по-скоро цели да 

прегледа и допълни направените научни изследвания по тематиката. Изследва се ролята на 

основни международни финансови институции – Международния валутен фонд и групата на 

Световната банка, които оказват най-силно влияние върху стратегията и идеологията за 

глобалното икономическо развитие след края на Втората световна война. 

Ключови думи: международни финансови институции, световна икономическа система, 

промяна, устойчиво развитие 
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абстракт 

This article traces the evolution of innovations and innovation process in the context of the 

economic development dynamics in the last century. A critical review of the transition from closed to 

collaborative, open innovations has been made. The subject of research is namely the open innovations 

and its potential. The main aim is to present them as an opportunity for development of a business 

organization in the conditions of fast and seriously changing attitudes, needs and requirements of the 

economic, social and technological environment. The field of their effectiveness in terms of business 

development is determinated by comparing the open innovations with the closed ones and by tracking 



the process evolution. Based on this analysis, certain benefits and specific challenges related to their 

practical application and transition to a more open innovation model are derived. 
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абстракт 

В статията се разглежда развитието на обществото, новите иновации, извежда 

технологията като революционна сила на обществото, основен източник на социални промени. 

Социалната технология включва следните компоненти: теоретична обосновка; технологични 

процедури; методи и критерии; хуманитарно и икономическо осигуряване и др. Основните 

характеристики на социалната технология са: универсалност; конструктивност; резултатност; 

относителна простота; надеждност; гъвкавост; оперативност; икономичност; удобство в 

експлоатацията. 
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абстракт 

В статията се разглежда социалната работа като съвкупност от дейности от социален, 

икономически, психологически, педагогически и криминологически характер, чиято основна цел 

е възстановяването и поддържането на личния и обществен статус на индивида с помощта на 

държавни, недържавни, национални и общински средства. 
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Предмет на изследване в настоящата статия са нагласите на различни обществени групи 

към проблемите на хората с увреждания и готовността им да съдействат на процесите за тяхната 

интеграция чрез труд. За тази цел през периода октомври – декември 2019 г. е проведено 

емпирично проучване чрез анонимни анкети на хартиен и електронен носител, включващи 28 

въпроса, групирани в 5 раздела. Изследването обхваща 250 участници от цялата страна на 

различна възраст и с различен социо – демографски профил. Данните са обработени чрез 

методите на дескриптивната статистика (descriptive statistics), както и едномерен и двумерен 

честотен анализ. Проучването показва, че значителна част от респондентите демонстрират 

разбиране относно проблемите на хората с увреждане, готовност да съдействат за преодоляване 

на негативните стереотипи към увредените лица по отношение на включването им на пазара на 

труда. От друга страна широката общественост не е информирана в достатъчна степен за 

усилията на правителствения сектор, правозащитните и неправителствените организации 

относно трудовата интеграция на тази уязвима група, поради недостатъчното популяризиране на 

законодателните и нормативните промени и тяхното практическо приложение в тази област на 

социалната политика на държавата. Друг извод от проведеното емпирично иследване е, че 

възможностите за интеграция на хората с увреждания чрез труд не са гарантирани както поради 

тяхната недостатъчна инициативност, така и поради съществуващите прояви на дисктриминация 

от страна на някои работодатели при наемането на работа на лица с увреждания. 

Ключови думи: обществени нагласи; държавна политика; неправителствен сектор; трудова 

интеграция; хора с увреждания  
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абстракт 

От 90-те години на XX-ти век в България протичат процеси, които доведоха до значително 

нарастване на доходното неравенство. В резултат от това страната ни е на първо място по 

диференциация в доходите в рамките на Европейския съюз. Неравенството на национално ниво 

е съпътствано и с огромни регионални различия в доходите, които са следствие от 

неравномерното икономическо развитие на отделните области в страната. Целта на настоящото 

изследване е свързана с анализ на регионалните доходни неравенства и на основните фактори, 

които ги обуславят. 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНО ПАДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 1422 Г. 

Иван Попов 

Историк-любител, завършил ВВМУ и ВА 

докладващ автор 

Иван Попов 

 

абстракт 



Темата е авторска. Целта е да се разкрият малко известни факти от нашата история. 

Наблегнато е на това, че след цар Иван Срацимир на запад от Видин съществува независима 

България. Ще получите информация за цар Константин II Асен. Използвани са 16 източници на 

информация за сглобяване на материала. В тремата има собствени разсъждения над събитията. 
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Интеграцията като процес е широко обсъждан в редица научни полета. Той не е 

задължително да бъде продукт на даден стратегически документ или конкретна политика. 

Интеграцията може да се случи като съвсем естествен процес, резултат от съществуването на 

мнозинството и малцинството (Гергова, 2012:173). Възниква необходимостта от търсене на 

подход, който да способства за разбиване на стереотипите, да насърчава диалога между 

културите и социалното включване, подход различен от предприеманият в редица управленски 

документи. Именно такъв е спортът. Той може да бъде разглеждан като уникален метод, 

инструмент, който способства за насърчаване на интеграцията и заедно с образованието да 

донесе до създаването на ценности като толерантност и уважение. Настоящият доклад прави 

опит да даде отговор на въпроса: Доколко спортът би могъл да улесни интеграцията на ромите в 

българското общество базирайки се на данни от проведено през 2019 г. количествено 

социологическо проучване и серия от дълбочинни интервюта с различни заинтересовани страни. 
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абстракт 

От последите месеци в утробата на майката до навършване на третата си година, детето 

преминава през периоди на бурно развитие на всичките си сензори. В настоящата статия се 

разглежда развитието на слуха през този период от живота на детето и как музика може да окаже 

благоприятно влияние върху развитието му. Разглежда се физиологичното развитие на слуховия 

апарат, някои негови особености и някои видове нарушения, които имат пряко отражение върху 

поведението и развитието на детето. Във втората част на статията са разгледани влиянието на 

пеенето, слушането на музика и свиренето на музикален инструмент в детството. Общуването с 

музиката във всичките и аспекти и проявления повлиява развитието, както на деца със специални 

образователни потребности, така и на деца в норма. Разглежда се и връзката на музика с числата, 

творчеството и моторните умения. Накрая в статията на специалистите са предложени утвърдени 

методи за интеграция на музиката при работата с деца. 
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Тялото може да се разгледа като средство за реализация на определен умисъл: авторова – 

в литературен план, социална – в зависимост от принадлежността към определени среди, 

идеологическа, свързана с доминиращото в епохата. Италианската литературна теория и история 

се фокусират върху това понятие, като проектират отражения, нагласи, очаквания върху този 

конструкт. Настоящето изследване си поставя за цел да предложи нов критичен прочит на тялото 

от 70-те години на ХХ век насетне въз основа на наблюдения на присъствието на политическото, 

икономическото и социалното. С помощта на кроскултурно изследване, съчетаващо няколко 

подхода, ще се направи опит за систематичен и хронологичен анализ на развитието на понятието. 
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Станул Грозев 

 

абстракт 

Настоящата статия е посветена на понятието за етико-религиозен социализъм. Специално 

внимание е отделено на Паул Тилих като основен теоретик на научния религиозен социализъм. 

Интерпретирани са различни възможности при свързването на понятията за религия и 

социализъм и са разгледани типовете религиозен социализъм по Тилих. Откроени и анализирани 

са някои етически идеи, които следват от религиозната антропология и социология на 

религиозния социализъм. Акцентирано е върху Тилиховата убеденост, че тъкмо по пътя на 

религиозния социализъм Европа може да бъде изградена наново. 

Ключови думи: религиозен социализъм; етика; Паул Тилих; религия; Европа 
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абстракт 

Съвременните теоретични концепции на педагогиката на висшето образование и 

студентското учене очертават рамката на методическите иновации в академична среда. Според 

редица изследователи концепцията на саморегулираното учене днес се превръща във фокус на 

образователната теория. Водещата цел за доближаване на образователните цели с тези на бизнеса 

извежда на преден план още една посока за развитието и това са целите за по голям дял на STEM 

уменията на обучаваните като резултат от обучението на всички нива. Студентите, обучаващи се 

в съвременната, бързо и динамично променяща се учебна и бизнес среда, се налага да правят 



самостоятелен избор между възможни различни решения на даден проблем и да се научат да 

поемат отговорности, от които зависи академичното им и професионално развитие. За да бъдат 

развити тези специфични умения могат да се разработят разнообразни интерактивни и личностно 

ангажиращи програми. В настоящата статия се представя дизайн на модел за project-based 

learning (PBL), който реализира концепциите за student-centred learning (SCL) и е ориентиран към 

постигане на специфични резултати от ученето по различни дисциплини от програми във 

висшето образование. Създаденият модел на PBL е приложен в реална обучителна среда, като 

част от упражнения и извънаудиторна дейност, с теми включващи приложни варианти на 

проектни задачи върху учебното съдържание на основни дисциплини, които се изучават в 

специалност медицина и от студенти биотехнолози и биомедицинско инженерство. 

Ключови думи: Project-Based Learning във висшето образование; STEM – PBL; student-centred 

learning 
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абстракт 

Coping with environmental pollution is a systematic challenge for public actors, economic 

sectors and education. In this article the methodology for the application of environmental cases in the 

process of training students - future teachers of biology is developed. Case solving in the learning 

process is based on the consideration of cases taken from practice or very close to practice that is 

problematic and/or difficult to solve. The article presents a system of case studies that include primarily 

eco-innovation, services, and models, new solutions such as advanced household heating technologies, 

or innovative ways to reduce air pollution from energy use, transport and agriculture. The methods used 

in this study are theoretical analysis and synthesis, focus groups. The cases developed are two main 

types: cases where the problem situation is described, no decision has been made and decision-making 

possibility is discussed and case studies that describe the problem situation, a decision or series of 

decisions have been made, and the correctness of the approach and the decision has been discussed. 

Students' opinion on the application of the elaborated case system is that they develop skills to: identify 

problems and rank them in importance; assess possible solutions and choose a solution based on rational 

arguments; take a decision in a limited time.  

Key words: Ecological culture, case studies, prospective biology teachers, education 
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абстракт 

Успехът на професионалното развитие на медицинските сестри е свързан с желанието им 

за непрекъснато обучение в създадените институции и организации, водещо до повишаване на 

тяхната професионална квалификация, необходима за повишаване качеството на предлаганите 

услуги. Мотивацията за продължаващо обучение на студентите от специалност „медицинска 

сестра” зависи от интересът към професията, възможностите за професионална реализация и 

социален просперитет. В статията се проучват мотивите и желанието на студентите от 

специалност „медицинска сестра“ за продължаване на обучението в системата на 

здравеопазването, като условие за повишаване качеството на здравните грижи. Изследването е 

проведено сред студенти от трети и четвърти курс на специалност „медицинска сестра“, 

обучаващи се във Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“, гр. Враца. Анализът на резултатите показва, 

че студентите са наясно със своите професионални интереси, ценности и очаквания, което 

засилва тяхната мотивация за продължаващо обучение в системата на здравеопазването. 

Независимо от намаляващия брой медицински сестри у нас все още има мотивирани млади хора 

които да упражняват сестринската професия и които си поставят все по-високи цели и показват 

готовност да отговорят на здравните условия на съвремието. 

Ключови думи: продължаващо обучение, качество, здравни грижи 
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абстракт 

Здравословното хранене е глобален проблем и принудителната изолация доведе до 

преосмисляне на отношението както към него, така и към здравето като цяло. Безпорен факт е, 

че приемът на високо калорийни продукти и нездравословни храни доскоро беше използван като 

решение/извинение за липсата на време. Принудителната изолация даде възможност за 

“спестяване” на времето за придвижване до училище и работните места. В доклада е анализиран 

проблемът за здравословно хранене като цяло вусловията на изолация свързана с COVID-19 сред 

подрастващите. Анализът е направенвъз оснаова на анкетно проучване сред целевата група 

(ученици и родители) по отношение на промяна в начина на хранене преди и по време на 

принудителната изолация. В контекста на проведеното проучване са дискутирани и анализирани 

получените резултати, които категорично индикират позитивна промяна в нагласата към 

здравословното хранене и промяна в навиците на подрастващите. 

Ключови думи: здравословно хранене, принудителна изолация, covid 19, родители, ученици. 
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This scientific report presents the importance of the case study method in practical education of 

midwifery - nursing students for enhancing clinical thinking and healthcare organization. The use of the 

case studies is synchronous with the new challenges in the healthcare reality – quality management in 

healthcare. As a method of a problem-based learning, it develops the students’ creative potential and 

transforms the theoretical knowledge into practical skills and habits. A didactic research is presented, 

which involves 296 students from a vocational specialty “Midwife and Nurse”, in the second, third and 

fourth year of their Bachelor’s studies. According to the use of the method, while observing the signs of 

clinical thinking and healthcare management, the students are divided into a control and an experimental 

group. The aim of the research is to identify the level of relation between the two signs and the role of 

the case study in the didactic process. The methodology includes correlation analysis – Chi-square (χ^2) 

test for independence, Pearson’s Phi and Cramer’s V. After statistical data analysis using SPSS, it was 

concluded: the implementation of the case study method within the practical education of midwifery – 

nursing students has an essential role in developing the required professional competences. 
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Феноменът електронно/дистанционно обучение се заражда в глобалното информационно 

общество, за да отговори на потребностите от гъвкаво обучение достъпно по всяко време и от 

всяко място, още повече сега в условията на принудителна изолация свъразана с пандемията. В 

доклада са анализирани потребностите и нагласите на бъдещит учители по биология от 

Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, по отношение на 

дистанционната форма на обучение като цяло, в условията на изолация свързана с COVID-19. 

Анализът е направен въз оснаова на анкетно проучване сред целевата група (студенти-бъдещи 

учители по биология, 4 курс, редовно обучение) във връзка с професионалната им подготовка в 

сравнителен план преди и по време на принудителна изолация. В контекста на проведеното 

проучване са дискутирани и анализирани получените резултати, които очертават конкретни 

добри практики, проблеми и идеи за бъдещо усъвършенстване на педагогическата практика. 



Ключови думи: електронно/дистанционно обучение, принудителна изолация, COVID-19, бъдещи 

учители по биология 
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Настоящата теоретична постановка е кратка рефлексия с аналитичен уклон и описателен 

характер, насочена към регистрирането на вероятни трудности и предполагаеми рискови 

последици за деца от предучилищна възраст като резултат от физическа и социална изолация в 

извънредни ситуации, каквато е Covid-19 пандемията. Тя се отнася до родителите, студентите от 

педагогическите специалности, професионалистите в сферата на образованието и е скромен опит 

за обобщаване на хипотетичните неблагоприятни ефекти от социалната рецесия в дни на 

световно изпитание. Погледът към тези проблеми сигнализира на педагогическите специалисти 

за негативите от пандемията, като разгръща хоризонтите на тяхната своевременна подготовка и 

готовност за влиянието на изолацията върху социализацията на децата. На този етап подобна 

теоретична организация е лишена от претенции да представя готови прескрипции, като и да бъде 

изчерпателна в разсъждения, макар ясното усещане за възможността те да пролиферират в 

многообразие от посоки, всяка от които заслужава особено внимание и задълбочен анализ. 
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Трудностите при формулиране на съдържание и на единна рамка в релацията 

„етнопсихологически аспекти – интеркултурна компетентност в училищното образование“ са от 

различно естество. Част от тях се дължат на липсата на окончателно изяснен единен понятиен 

апарат в научноизследователската литература. Настоящото педагогическо изследване е опит за 

анализ на модели на интеркултурна компетентност с цел извеждане на ключови характеристики, 

с помощта на които да се търсят пресечни точки в етнопсихилогическите аспекти на българското 

и израелското училищно образование. Използваните методи са теоретичен анализ и синтез и 

педагогическо моделиране. В статията са изведени етнопсихологическите аспекти в условията 

на образователното взаимодействие. Формулирани са изводи за проблемите, трудностите и 

перспективите в педагогическата практика в сферата на интеркултурното образование. 
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Хетерогенността на израелското общество и многообразието на неговите съставни 

общности се отразяват и в структурата и принципите на образователната система в Израел. 

Хетерогенността на образователната система в Израел е базирана на възрастта на обучаемите 

(етапи на обучение), на правния статус на образователната институция, на инспекционния надзор 

на училището и секторната му принадлежност. Успехът на всяка образователната система се 

измерва чрез система от показатели, сред които постиженията на учениците от външното 

оценяване и държавните зрелостни изпити. В статията е представен сравнителен анализ на 

образователната система в РБългария и Израел. Формулирани са изводи за прилики и разлики по 

отношение на: структура образователната система, законодателна и нормативни основи, 

национално външно оценяване, международни изпити PISA, TIMSS и PIRLS. 
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Необичайната ситуация, свързана с пандемичната обстановка от COVID 19 наложи 

въвеждането в страната на електронно дистанционно обучение. Трудно може да се каже, че 

образователната система беше готова. Въпреки кризисната ситуация, тя показа, че е гъвкава и 

адаптивна. В статията са представени резултатите от анкетно проучване сред учители от 

различни училища в България относно предизвикателствата на електронното дистанционно 

обучение. Въпросникът, съдържа затворени и отворени въпроси. Целта на проучването е да се 

направи общ преглед на състоянието и да се дадат препоръки за подобряването на качеството на 

дистанционното преподаване в училищното образование, като се търси баланса между 

осигуряване на оптимална среда за електронно обучение (ресурси, платформи, добри практики), 

уменията на преподавателите за работа в електронна среда и възможностите за подкрепа. В 

оптимистичен план опита на учителите от провежданото електронното дистанционно обучение 

има потенциал да доведе до разширяване на хоризонта за българското образование и неговото 

модернизиране. 

Ключови думи: електронно дистанционно обучение, COVID 19, училищно образование, 

пандемия 
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Настоящата статия разглежда основните парадигми пред които се изправя учителят, 

обучаващ деца и ученици от различни етнически общности. Авторът представя не само 

изискванията на съвременната среда, но и практическо-приложни и нискобюджетни 

възможности за преодоляване на негативните последици от сблъскването с неприемането на 

другите. 
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Изследването проследява динамиката в усвояването на дигитално-педагогически 

компетенции от студенти в обучението по информационни технологии. Инструментариумът за 

развиващата фаза в обучението включва два компонента – основен и допълнителен. Основният 

инструмент е задачно-базирана технология, която представлява комплект от съставени учебно-

познавателни задачи за усвояване на знания, умения и компетенции, свързани с използването на 

дигитални обекти при създаване на учебни ресурси в дигитална среда, предназначени за 

подпомагане дейността на учителя в начален етап на основната образователна степен. 

Допълнителен инструмент в проучването е анкетна карта за текущо проучване динамиката в 

усвояването на дигитално-педагогически компетенции от студенти – бъдещи учители в начален 

етап на основната образователна степен. Получените емпирични данни от прилагането на 

инструмента анкетна карта за текущо проучване са основание за формулиране на показатели, 

отчитащи оценката, давана от студентите за полезността и достъпността на обучението им в 

дигитално-педагогически компетенции чрез конструирана в изследването задачна технология. 

Като допълнителен показател се очертава оценката, която студентите поставят на собствената си 

активност в провежданото обучение. Обучението в компетенции е основано не само на учебно 

съдържание, а и на дейности, които активизират процеси, присъщи на обучението. Текущото 

проучване подпомага проявата на чувство за отговорност към собственото учене. В процеса на 

учене обучаемите не са само потребители на учебно-познавателни задачи (тестови и 

практически), а се проявяват и в ролята на: оценители на преподавателя; оценители на другите 

студенти от групата; оценители на собствената си активност; оценители на полезността и 

приложимостта на разработеното учебно съдържание по информационни технологии за всяко 

занятие. 



Ключови думи: дигитално-педагогически компетенции, текущо проучване, обучение на 

студенти. 


