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SECTION: MEDICINE
СЕКЦИОННА КОМИСИЯ В ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
МЕДИЦИНА 1
Председатели:
проф. д-р Д. Сиврев – Тракийски университет, Медицински факултет
доц. д-р Н. Димитров– Тракийски университет, Медицински факултет

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ В ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
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Председател: проф. д-р Хр. Милчева – Тракийски университет, Медицински
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Секретар: доц. д-р Ал. Андонова – Тракийски университет, Медицински факултет

СЕКЦИОННА КОМИСИЯ В ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
ПОСТЕРНА СЕСИЯ
Председател: доц. д-р Б. Попов – Тракийски университет, Медицински факултет
Секретар: д-р Б. Григоров – Тракийски университет, Медицински факултет

ANTINOCICEPTIVE EFFECTS OF VV-H7 HEMORPHIN ANALOGUES IN
CARRAGEENAN-INDUCED HYPERALGESIA IN RATS
Daniela Pechlivanova1,2, Elena Dzhambazova2, Polina Mateeva1, Borislav Assenov1,2,
Petya Peneva3, Silvia Georgieva4, Petar Todorov3
1
Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences
2
Faculty of Medicine, Sofia University “St. Kliment Ohridski”;
3
Department of Organic Chemistry, UCTM-Sofia;
4
Department of Analytical Chemistry, UCTM-Sofia
докладващ автор *
Daniela Pechlivanova
абстракт
Endogenous peptides exerted a variety of modulating effects on a number of
physiological and pathological processes, including pain transmission. Hemorphins are
hemoglobin-derived short-length peptides that have an affinity for both opioid receptors and
insulin-regulated aminopeptidase. We recently reported the supraspinal antinociceptive effects
of VV-hemorphin-7 (VV-H7) and its newly synthesized analogs modified with Arg-Gly-Asp
(RGD) at the N- and C-terminus - RGD1 and RGD2 in mice. The aim of the present study
was to elucidate the potential effects of peripherally (subcutaneously) injected VV-H7,
RGD1, and RGD2 on carrageenan-induced hyperalgesia. We used indomethacin as a
reference analgesic. The pain threshold was measured at the 1st, 3rd, and 4th hour after
intraplantar injection of carrageenan both on the injected ipsilateral and non-injected
contralateral hind paw using paw pressure analgesimether in male Wistar rats. The precursor
peptide VV-H7 showed a long-term local antinociceptive effect comparable to indomethacin,
while its peptide analogues were effective only one hour after the injection moreover RGD1
analogue had a weaker effect.
Acknowledgment: Supported by Grant 80-10-4/2021, Sofia University.
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LIPODYSTROPHIES - ADIPOSE TISSUE PATHOLOGIES
Jong Hun Park1, Pavel Videv1, Borislav Dimchov1, Nikola Mladenov2, Georgi N.
Georgiev1, Svetla Petrova1, Jordan Doumanov1, Kirilka Mladenova1
1
. Sofia University St. Kliment Ohridski
2
. Medical University of Sofia
докладващ автор
Jong Hun Park
абстракт
Lipodystrophy is a broad term for rare genetic conditions. They are characterized with
full or partial loss of adipose tissues which leads to metabolic abnormalities. This group of
rare pathologies is characterized by fat loss and predisposition to a variety of metabolic
complications, leading to changes in lipid metabolism, insulin resistance, etc. The
development of lipodystrophy is associated with many comorbidities such as atherosclerosis,
acute pancreatitis, retinopathy, diabetic nephropathy, hepatomegaly, secondary hepatic
steatosis and others. Mutations in the CAV1 gene, are associated with the development of
pathological conditions known as congenital generalized lipodystrophies. The protein,
encoded by caveolin-1, is the main component of lipid microdomains reffered as caveolae and
lipid rafts. Caveolae are involved in several cellular functions as signal transduction,
endocytosis, cholesterol homeostasis, mechano-protection, etc. Insight from our research
could potentially elucidate molecular mechanism of lipodystrophies and potential treatment.
Keywords: lipodystrophy, caveolin-1, caveolae, lipid rafts
Acknowledgments: This work was supported by grant № 80-10-62 / 22.03.2021 (Sofia
University St. Kliment Ohridski), and under the National Program for Research "Young
Scientists and Postdoctoral Students" (Bulgarian Ministry of Education and Science; the
program was approved with РМС № 577 / 17.08.2018)
CONJUNCTIVITIS AS AN OCULAR MANIFESTATIONS OF COVID-19 – A
SYSTEMATIC REVIEW WITH META-ANALYSIS
Kalina Trifonova, Kiril Slaveykov
Medical Faculty, Trakia University
докладващ автор
Kalina Trifonova
абстракт
Background: COVID-19 may pose challenges in clinical diagnosis because there is no
pathognomonic symptom to detect the disease. It can affect almost every organ of the body.
The visual system is no exception. Aims: to determine the proportion of patients with
conjunctivitis diagnosed with COVID-19 in general, conjunctivitis as the first/only sign,
discuss the possibility of contamination from the conjunctiva and the relationship with the
severity of the disease Methods: a systematic literature review with meta-analysis. Pubmed,
Google scholar were used as a database source. Results: We included 14 cross-sectional
studies of hospitalized patients with COVID-19. The meta-analysis showed that 9% of them
had conjunctivitis and it was the first or even only sign in 1,6%. Many researches show a
relationship between the severity of the disease and manifestation of ocular symptoms. Even
though conjunctival swabs are rarely positive for COVID-19, it is still considered a possible
way of transmission. Conclusion: Ophthalmologists should be aware of the possible ocular
manifestations of COVID-19 which will help us achieve a proper diagnosis, accurate and
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early treatment and prevent self-inoculation and further spreading of this life-threatening
disease.
Key words: eye complications, SARS-Cov-2, diagnosis, spreading

BEHAVIOUR GUIDANCE DURING DENTAL TREATMENT IN 3-6 YEAR-OLDCHILDREN
Maria Shindova, Ani Belcheva
Department of Paediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University Plovdiv
докладващ автор
Maria Shindova
абстракт
Aim: To investigate the dental practitioners` use of non-pharmacological behaviour
guidance techniques in attending 3-6 years old paediatric dental patients. Material and
methods: An anonymous, self-completed mailed survey was sent to 200 dentists. The
recorded information included items on the frequency of using different non-pharmacological
behaviour management techniques during dental treatment of 3-6 years old children. Results:
The most frequently used behaviour guidance technique was Positive reinforcement
(62.71%). Tell-Show-Do and Stop signals were selected by about half of the participants to be
used for 3-6 years patients. No one reported the use of Restraint as a non-pharmacological
technique. Less than 3% of dental practitioners used Latent inhibition and Cognitive
restructuring for behaviour management. Conclusion: Dental specialists used a wide variety
of non-pharmacological behaviour management techniques among paediatric dental patients.
Due to the specific indications, preparation and time consumption, cognitive behaviour
guidance was not suitable for use in 3-6-year-children. Further research is required to
investigate the dental practitioners` use of pharmacological techniques in this age group.
Keywords: behaviour management techniques, 3-6-year-old, paediatric dentistry

AN INVESTIGATION OF STUDENTS` OPINION ABOUT MANAGEMENT OF
DENTAL ANXIETY IN CHILDREN
Maria Shindova, Ani Belcheva
Department of Paediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University Plovdiv
докладващ автор
Maria Shindova
абстракт
Aim: To investigate the tenth-(clinical) semester students` opinion about the
management of dental anxiety in paediatric dentistry. Material and methods: An anonymous,
self-completed mailed survey was sent to 210 students from the Vth course. The questionnaire
consisted of 12 statements, describing the non-pharmacological behaviour management
techniques for the treatment of paediatric dental patients. To obtain students` acceptability
scores, they had to mark on a 5-point Likert scale from 1 (total disagreement) to 5 (total
agreement). Results: The most frequently used behaviour management techniques among the
students were Nonverbal communication, Stop signals and Tell-Show-Do. The analysis of our
study showed that the least acceptable techniques were the aversive ones – Negative
reinforcement and Restraint. Conclusion: Students’ acceptance of the various techniques
provides useful information for the Faculty of Dental Medicine about the students’ knowledge
6

and skills in behaviour management techniques. The analysis of the results obtained is an
indication of how and to what extent this educational material can be modified in the dental
programme.
Keywords: students, management of dental anxiety, paediatric dentistry

CONSEQUENCES OF EMOTIONAL NUTRITION AND TYPES OF EATING
DISORDERS
Rositza Toncheva; Atanas Petkov*; Yana Kashilska**
Medical University Plovdiv, Medical college Plovdiv; Medical University Plovdiv, Medical
Faculty *; Medical University Sofia, Faculty of Public Health**
4000, Plovdiv, Bulgaria; 4000, Plovdiv, Bulgaria; 1527 Sofia, Bulgaria
абстракт
Over the past half century, people's eating habits have changed to such an extent that
they have caused serious concern among doctors and nutritionists. They were joined by the
concerns of psychologists, according to which the mental problems of modern people are
largely due to unnatural diet and improper products. Numerous observations categorically
prove that food is extremely important both for cognitive abilities (memory, perception,
mental activity, imagination, etc.) and for the emotional and mental state of man. Interest in
this area has grown tremendously in recent years as a result of the indisputable link between
the eating habits of modern people and the many emotional and mental problems.
The purpose of this article is to present systematic information on the problems of somatic
and mental health arising from emotional nutrition.
Methods: Review of the scientific data, sociological methods.
Results: Overeating, hunger, excessive care for healthy eating are carriers of potential risk for
the development of eating disorders - anorexia, bulimia, orthorexia, hyperphagia. Human
behavior, including eating, exercise, and smoking, is often associated with a propensity for
chronic psychological and psychosocial problems and also includes broader sociological and
cultural discussions.
Conclusion: People suffering from eating disorders must be consulted by a clinical
psychologist, who will not only find the exact cause of this deviation, but also work in parallel
with a nutritionist to successfully overcome it.
Key words: anorexia, bulimia, orthorexia, hyperphagia

SCIENTIFIC-APPLIED SIGNIFICANCE OF FUNCTIONAL FOODS IN
REGULATION OF MAIN METABOLITIC PROCESSES
Rositza Toncheva; Atanas Petkov*; Yana Kashilska**
Medical University Plovdiv, Medical college Plovdiv; Medical University Plovdiv, Medical
Faculty* ; Medical University Sofia, Faculty of Public Health**
4000, Plovdiv, Bulgaria; 4000, Plovdiv, Bulgaria; 1527 Sofia, Bulgaria
абстракт
Healthy eating meets the metabolic needs of the body, ensures good health and active
life longevity. The modern concept of nutrition is oriented not only to adequate but also to
optimal intake of macro- and micronutrients. Nutritional imbalances (both deficiencies and
surpluses) are an indisputable etiological factor for a number of chronic non-infectious
diseases - cardiovascular, metabolic, cancerous, osteoporosis and others.
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The aim of the present work is to perform a specialized analysis and discussion of the
scientific and applied significance of functional foods in the regulation of basic metabolic
processes.
Methods: Review of the scientific data, sociological methods.
Results: The main importance in a balanced diet are the so-called. functional foods - one of
the new directions in the science of nutrition. There are many definitions that mark the term.
The most common is: "Food that satisfactorily demonstrates beneficial effects in terms of one
or more target functions in the body, beyond adequate nutritional effects, as well as affecting
improved health status or reducing the health risk of developing the disease."
Conclusion: Functional foods and nutritional supplements are expected to help balance the
food model in developed countries. It is indisputable, however, that a natural diet cannot be
replaced by any extracts and functional components, as food is not only a means of satisfying
physiological needs, but also one of the greatest human pleasures.
Key words: functional foods, food model, physiological needs, metabolic processes.

MULTIPLE SCLEROSIS: ASSESSMENT OF RETINAL MICROSTRUCTURE BY
OPTICAL COHERENCE
Vesela Ivancheva, Aleksandar Lyubenov, Diana Marinova
Medical University- Pleven
докладващ автор
Vesela Ivancheva
абстракт
Aims: To measure the thickness of the peripapillary neurofibrillary layer of the retina
(pRNFL) and the volume of the macula in patients with multiple sclerosis (MS), and to
compare them with those in healthy volunteers. Study design: prospective pilot study
Methods: In this prospective pilot study, a total of 40 eyes were examined: twenty eyes of ten
patients with multiple sclerosis and twenty eyes of ten healthy volunteers of the same age
without eye or systemic disease. A complete eye examination was performed, including visual
acuity with the best correction, refraction, color vision test, and intraocular pressure. Optical
coherence tomography (OCT) was performed with 3D Topcon 2000FA + OCT, measuring
and comparing the retinal neurofibrillary parameters (pRNFL) and macular volume in all
eyes. Results: OCT studies revealed changes in pRNFL thickness and macular volume in
patients with multiple sclerosis. Conclusion: Patients with MS show thinning of pRNFL and
reduction of macular volume - changes that are indicative of the course of neurodegeneration
throughout the body.
Key words: multiple sclerosis, optical coherence tomography, retina
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THE ROLE OF CAVEOLIN-1 IN CELL METABOLISM: FROM THE
PERSPECTIVE OF LIPOPROTEIN REGULATION AND CANCER
DEVELOPMENT
1
Borislav Dimchov , Pavel Videv 1 , Jon Hun Park 1 , Georgi N. Georgiev 1 , Nikola
Mladenov 2 , Veselina Moskova-Doumanova 1 , Svetla Petrova 1 , Jordan Doumanov 1 ,
Kirilka Mladenova 1
1
. Sofia University St. Kliment Ohridski 2. Medical University of Sofia
докладващ автор
Борислав Димчов
абстракт
Caveolin-1 is a transmembrane protein found in lipid rafts subdomains known as
caveolae. Caveolae are involved in regulating functions such as signal transduction,
endocytosis, transcytosis, cholesterol homeostasis, etc. Abnormalities in caveolin-1
expression and function can disturb the integrity of the plasma membrane and lipoprotein
metabolism which is involved in the development of several diseases, including artery
disease, metabolic syndrome and endothelial dysfunction. Caveolin-1 is also involved in
metabolic alteration that occur in the cell during cancer development and changes in cell
cycle. These roles and their consequences were mainly noticed during research in knockout
mice compared to wild type mice. Knowing how caveolin-1 interacts with other functional
proteins can serve not only for indicating and diagnostic purposes, but also for adequate
treatment and preventive measures.
Keywords: Caveolin-1,Caveolae, Lipid rafts
Acknowledgments: This work was supported by grant № 80-10-62 / 22.03.2021 (Sofia
University St. Kliment Ohridski), and under the National Program for Research &quot;Young
Scientists and Postdoctoral Students&quot; (Bulgarian Ministry of Education and Science; the
program was approved with РМС № 577 / 17.08.2018)
ИНТЕРСТИЦИАЛНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ - ФАКТИ И ПЕРСПЕКТИВА
Ванина И. Божилова, Спас С. Радев, Станислава А. Алиманска, Стоилка К.
Мандаджиева
Медицински университет - Пловдив
докладващ автор
Ванина И. Божилова
абстракт
Ревматоидният артрит е най-често срещаното системно автоимунно заболяване.
Таргет са стави и синовиална тъкан, но има и описани интерстициални промени. През
последните години се установява зачестяване на случаите на пациенти, които развиват
като усложнение на ревматоидния артрит, интерстициална белодробна болест.
Патогенезата е спорна, но значима заради влошената преживяемост на пациентите
(отговорна е за 10-20% от смъртните случаи сред болните). Промените са изразени в
различна степен - от лека възпалителна находка, до значими фиброзни изменения и
скарификация. Дискутабилно е дали тази интерстициална патология е резултат от
прогреса на самото заболяване или е страничен ефект на прилаганата терапия. По
отношение на медикаментите основно съмнения има във връзка с употребата на
Метотрексат, особено по-продължително. Направените проучвания в редица
международни центрове дават нееднородни данни. Друг съществен момент е кои
биомаркери да се изпозлват за системното проследяване на пациентите и на база на
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какви рискови фактори да определяме популацията в риск. Отговорите на тези въпроси
биха позволили модифициране на прилаганата терапия с цел ограничаване честотата и
тежестта на усложнението. Обсъжда се потенциално ролята на анти-фибротични
медикаменти, както и необходимостта по отделно да се отчита ставен и белодробен
статус. В момента няма разработени, единодушно признати протоколи за лечение на
ревматоиден артрит, усложнен с интерстициална белодробна болест.
Ключови думи: ревматоиден артрит, интерстициална белодробна болест, Метотрексат,
патогенеза
СИНДРОМЪТ НА СИСТЕМНИЯ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР (SIRS) В
ПРОГНОЗА НА СМЪРТНОСТТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ
ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ
Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Ален Петров, Иван Димитров,
Нурхан Юсеин, Йовчо Йовчев
Клиника по хирургични болести, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” Стара Загора,
България
докладващ автор
Евгени Димитров
абстракт
Въведение: Ранната прогностична оценка при усложнени интраабдоминални
инфекции (уИАИ) може да помогне за диференциране на високорисковите пациенти, да
промени терапевтичното поведение и да подобри крайния изход. Целта на нашето
проучване беше да определим значението на синдрома на системния възпалителен
отговор (SIRS) за неблагоприятния изход при пациенти с уИАИ. Материал и методи:
Извършихме ретроспективен анализ на 110 пациенти оперирани по повод уИАИ в
Клиниката по хирургични болести при УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” гр. Стара
Загора за периода януари 2017 – юли 2019. От медицинските данни при приема за всеки
пациент се установиха клиничните и лабораторни параметри, необходими за
пресмятането на SIRS като прогностичните му възможности се анализираха чрез
регресионен ROC анализ. Резултати: Смъртността в изследваната група беше 22.7%.
SIRS не показа значимост при предикцията на крайния изход (AUROC = 0.583, 95% CI
= 0.447 - 0.720) Установените чувствителност и специфичност за SIRS при
прогнозиране на смъртността бяха съответно 40.0 % и 70.6 %. Заключение: При
пациенти с усложнени интраабдоминални инфекции SIRS не притежава способност за
прогнозиране на неблагоприятния изход.
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРА ТОКСИЧНОСТ НА ВОДЕН
ЕКСТРАКТ, ЕТЕРИЧНО МАСЛО И ДИСПЕРГ ОТ TANACETUM VULGARE, L.
ВЪРХУ ПЛЪХОВЕ
Елисавета Апостолова, Славка К. Стефанова, Весела Кокова, Росица Карова,
Христина Хараламбова, Людмил П. Пейчев
Медицински университет – Пловдив
докладващ автор
Елисавета Апостолова
абстракт
Въведение: Tanacetum vulgare е многогодишно растение от семейство Astereaceae.
В достъпната литература се откриват противоречиви данни за токсичността на
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растението. Цел на настоящето изследване е установяване и сравнение на средните
смъртни дози (LD50) при плъхове на стандартизиран воден екстракт, етерично масло и
сух екстракт (дисперг) от цветовете на Tanacetum vulgare. Материали и методи:
Използвахме бели мъжки плъхове порода Wistar, разпределени в групи по 6 животни.
Проведохме остър експеримент с еднократни дози от етеричното масло (1000, 1500,
1600, 1800 и 2000 mg/kg т.м) въведени интраперитонеално, стандартизиран воден
екстракт (4.5; 5; 7; 10; 12; 13 и 15 mg/kg т.м.) приложени перорално и
интраперитонеално, както и еднократна доза 5g/kg т.м. сух екстракт при
интраперитонеално приложение. Поведенческите реакции и смъртността отчитахме до
24 час от започване на експеримента. LD50 изчислихме по метода на Litchfield &
Wilcoxon. Резултати: Пероралното приложение на воден екстракт не предизвика
смъртност в изследвания диапазон от дози. При интраперитонеално приложение LD50
на T.vulgare на плъхове е 1494.6 mg/kg b.w. (1273.9 ÷1753.6) за етерично масло и 22 g/kg
т.м. (13.5 ÷ 35.5) за воден екстракт. При интраперитонеално приложение на воден
екстракт в дози 5 – 7 g/kg b.w. наблюдавахме ефект на фенаминова стереотипия. Сухият
екстракт е практически нетоксичен при интраперитонеално приложение на гризачи,
поради което пероралната му токсичност не беше изследвана. Заключение:
Изследванията показват, че цветоветте на T. vulgare са практически нетоксични за
опитни животни при перорално приложение на сух екстракт и стандартизиран воден
екстракт от тях. По скалата на Hodge and Sterner етеричното масло от растението е
слабо токсично за опитни животни.
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И БЪРНАУТ В УНГ ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ
КАСПЕЛА
Бойко Миразчийски, Калина Трифонова, Валентин Стоянов, Кирил Славейков
МБАЛ - Бургас, Тракийски Университет - Стара Загора
докладващ автор
Кирил Славейков
абстракт
Въведение: Съвременното работно място създава редица предизвикателства за
лекаря и неговия екип. Те са поставени с ситуация, в която за да си
конкурентноспособен трябва да притежаваш редица качества извън медицинската
професия, като здравен меиджмънт, предагогика, информационни и комуникационни
технологии. Цел: Да се анализира нивото на стрес и бърнаут сред медицинските
работници в болничната помощ на МБАЛ Бургас. Материали и методи: Използван
беше адаптиран въпросник с 55 въпроса. Резултатите бяха анализирани с One-way
ANOVA, корелационен и множествен регресионен анализ в SPSS. Резултати и
дискусия: Въпреки че лекарите и техните екипи докладват високи нива на стрес и
работна натовареност, удовлетвореността от работата им не се е намалила и оценката за
качеството на доставяните от тях здравни грижи е висока. Необходимо е да се направят
допълнителни проучвания по тематиката с по-голяма извадка и фокус върху
сравнението между болнични и лекари от първичната здравна помощ.
Ключови думи: стрес, бърнаут, медицински специалисти
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ПРОСТАТИТ-ЗАПЛАХА ЗА МЪЖЕСТВЕНОСТТА
Мариела Борисова, Маргарита Лаловска
МУ София филиал "Проф. д-р Иван Митев" Гр.Враца
докладващ автор
Мариела Борисова
абстракт
В условията на съвременната демографска криза изучаването на болестите на
пикочо-половата система са доста актуални. В структурата на урологичните
заболявания значителен дял от всички патологии се падат на болести на мъжките
полови органи, като основен дял при всички заболявания на простатната жлеза са
възпалителните заболявания в нея- простатита и доброкачествената простатна
хиперплазия. Целта на изследването е да се проучи нивото на информираността сред
мъже с поставена диагноза простатит Използвани са: документален метод,
социологическо проучване чрез анкетен метод, пряка индивидуална анонимна анкета
при пациенти от доболничната и болничната помощ. Получените резултати показват,
че нивото на информираност сред мъжкото население е недостатъчна. От направеното
проучване установихме, че най-голям относителен дял има при лицата във възраст 2541 г., наблюдава се подмладяване при заболяването, което се дължи на серия от
поведенчески рискови фактори, които се наблюдават в изследваните лица. Въпреки
малките си размери, нейните функции са от съществено значение за репродуктивната
система на всеки мъж. Когато е налице възпаление или друг проблем с простатата,
може да се стигне до определени проблеми с половото здраве. Затова грижата за
здравето на простатата е от критично значение за правилното функциониране на
половата система на мъжа.
Key words: prostatitis, behavioral risk factors, sexual health
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ НА ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛ
ПРИ ПЛЪХОВЕ С КАРАГЕНИН-ИНДУЦИРАНО ВЪЗПАЛЕНИЕ
(INVESTIGATING THE ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF
CHOLECALCIFEROL IN RATS WITH CARRAGEENAN-INDUCED
INFLAMMATION)
Нина Дончева, Лилия Грозлекова, Анита Михайлова, Христина Златанова, Делян
Делев, Илия Костадинов
Медицински Университет - Пловдив
докладващ автор
Нина Дончева
абстракт
Beyond its effect in regulating calcium-phosphate homeostasis vitamin D has
pleiotropic effects in the body. Recent data, suggest that it is considered to elicit antiinflammatory properties. Objective: to investigate the effect of cholecalciferol (vitamin D3) in
rats with carrageenan-induced inflammation. Material and method: Male Wistar rats were
divided in 6 groups (n=8): control; diclofenac (25 mg/kg bw), and four experimental groups vitamin D3 500 and 1000 IU/kg bw, and vitamin D3 500 and 1000 IU/kg bw with diclofenac
12,5 mg/kg bw.. Cholecalciferol was given by oral lavage for 2 weeks. Inflammation was
induced by 1% carrageenan injection into the right hind-paw. The volume of the inflamed
paw was measured at 2nd, 3rd, 4th and 24th hour. The hind paws were removed for
morphological analysis. Results: in diclofenac-treated rats the paw volume was significantly
lower compared to control at 3rd, 4th and 24th hour (p<0.05, p<0.001 and p<0.01,
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respectively). The animals with both doses of cholecalciferol significantly reduced the
inflammation compared to control at 4th hour (p<0.05). The co-administration of
cholecalciferol and diclofenac statistically reduced the inflammatory oedema in all
measurements compared to control. The effect of the combination at the 4th and 24th hour
was greater than that of the vitamin D3 alone in both studied doses (p<0.01 and p<0.05,
resp.). Histological examination revealed that cholecalciferol reduced the inflammatory
response whereas co-administration with diclofenac led to almost complete lack of
inflammatory changes as did diclofenac alone. Conclusion: cholecalciferol exerts antiinflammatory properties and potentiates the effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs.
Acknowledgement: This study was funded by Medical University of Plovdiv, Bulgaria, grant
№ DPDP-20/2019.
Key words: cholecalciferol, inflammation, carrageenan, diclofenac
СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ
Даниел Петков1, Цветелина Григорова1,
Валентин Стоянов2
УМБАЛ Бургас, бул. Ст. Стамболов 73, ет. 7, УНГ отделение, Бургас 8000, България 1
Тракийски университет Стара Загора - Катедра по очни и УНГ болести, Стара
Загора 6000, България2
докладващ автор
Цветелина Григорова
Абстракт:
Обструктивната сънна апнея (ОСА) се характеризира с периоди на спиране
(апнея) и редукция (хипопнея) на ороназалния въздушен поток по време на сън,
придружени от периоди на десатурация в кръвта. Това заболяване се превръща в
социално значимо и навременните му диагностика и лечение са от ключова важност за
подобряване на качеството на живот на пациентите. За да се постави диагнозата ОСА
са необходими подробна анамнеза и щателен оториноларингологичен преглед,
попълване на въпросници за определяне тежестта на сънната апнея. Златен стандарт в
диагноситката на заболяването е полисомнографията. За определяне на нивото на
обструкция се препоръчва извършването на сънна ендоскопия. Чрез нея може да се
прецизира нуждата от оперативна интеревенция, най-подходящата такава и
последващото лечение като цяло. Утвърден метод за лечение на леките и средно-тежки
форми на ОСА е използването на апарати с подаване на поток с продължително
позитивно налягане (СРАР апарати).
Ключови думи: сънна апнея, обструкция, диагностика, сънна ендоскопия

13

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ - МЯСТО В
СЪВРЕМЕННАТА СПЕШНА ХИРУРГИЯ
Нурхан Юсеин, Г. Минков, Евг. Димитров, Емил Енчев, Ал. Петров, Ив.
Димитров, Й. Йовчев
Клиника по Хирургически Болести при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович, гр. Стара
Загора
докладващ автор
Нурхан Юсеин Юсеин
абстракт
Въведение В наши дни неоперативното лечение на острия апендицит (ОА) е в
етап на натрупване на доказателства, целящи въвеждането на лечението с антибиотици
все повече в ежедневната клиничната практика. Методи Анализирахме ефективността
на консервативното лечение на ОА и маркерите определящи прогнозата от лечението.
Резултати Анализирахме 3 рандомизирани, контролирани проучвания и 1 проспективно
уницентрично проучване включващи 457 пациенти с неусложнен ОА. При 87% от
пациентите антибиотична терапия на ОА беше ефективна, а при 13% не се установи
ефект и се приложи оперативно лечение. Средният честота на рецидив беше 17%.
Извод Консервативното лечение на ОА е ефективен и безопасен метод на лечение при
правилно подбрани пациенти. До момента липсват ясно обособени ефективни маркери
или системи за подбор на кандидатите за консервативно лечение.
Ключови думи: остър апендицит, консервативно лечение, маркери

SHORT-TERM EFFECTS OF THE COMPLEX REHABILITATION PROGRAM
INCLUDING NEMEC’S CURRENTS AND THERAPEUTIC EXERCISES IN
PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Galina Мratskova1, Nedko Dimitrov2, Alexandаr Dimitrov2, Petya Goycheva3, Damyan
Petrov4
1
Department of Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and Sports,
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
2
Clinic of Orthopedics and Traumatology, University Hospital"Prof. Dr. St. Kirkovich" AD,
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
3
Clinic of Endocrinolgy, University Hospital"Prof. Dr. St. Kirkovich" AD, Trakia University,
Stara Zagora, Bulgaria
4
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
докладващ автор
Galina Мratskova
абстракт
Introduction: Osteoarthritis (OA) is a widespread disease in the elderly population that
mainly affects the supporting joints of the lower limbs. It causes severe long-term pain and
restriction of daily functional activity. Purpose: To evaluate the short-term therapeutic effects
of treatment with Nemec’s medium-frequency currents and therapeutic exercises in patients
with knee osteoarthritis. Material and methods: The study included 54 patients with
symptomatic osteoarthritis of the knee joints, II and III radiological degree on the KellgrenLavrence scale with a mean age of 65.4±9.9(40-85), who conducted rehabilitation with
Nemec’s currents and therapeutic exercises. All patients underwent a ten-day rehabilitation
course. The results were evaluated by manual muscle testing test (MMT), measuring the
circumference of the knee joint with centimeter, test range of motion, WOMAC Index, before
and immediately after therapy. Level of statistical significance (p<0.05). Results and
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discussion: After the conducted analyzes we found statistically significant decrease in the
circumference of knee joint after therapy(p<0.05), reduction of muscle weakness m.
quadriceps by MMT test(p<0.05), reduction of WOMAC Index(p<0.05), and increase in the
range of flexion in the knee joint(p<0.05). The obtained therapeutic effects are probably based
on the complex application of Nemec currents in trophic and analgesic parameters and
therapeutic exercises. Conclusion: The results of the study showed significant improvement in
the functional activity of patients. Nemec’s medium frequency currents therapy and
therapeutic exercises can effectively reduce swelling, muscle weakness and range of motion
in patients with gonarthritis.
Key words: knee osteoarthritis, Nemec’s current, muscle weakness m. quadriceps femoris,
functional activity.
MOZART’S MUSIC EFFECT UPON THE CARDIOVASCULAR NERVE
REGULATION
(1)Moutafi A., (1)Angelova P ., (2)Dimitrova S. , (1)Trenovski A., (1)Atanasova M.,
(1)Ivanov D., (1)Tzonev M.
(1)Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
(2)BAS - Space Research and Technologies Institute, Sofia
докладващ автор
Moutafi A.
абстракт
The fluctuation between the intervals of consecutive heartbeats that is the so-called
heart rate variability (HRV), caused by the action of different humoral factors on the
cardiovascular system, has been used as an indicator of autonomic nervous activity. It was
noted that the higher HRV is a mark of a better functional state, while the lower HRV is
associated with increased risk of morbidity and mortality.
To evaluate the impact of Mozart`s music on the tone of the ANS by HRV measurement
in healthy young people.
In this experimental study, 17 healthy students, 19-24 years old, of either sex,
participated. A basal examination was done which was comprised of an ECG with HRV
recording at rest for three minutes with no music. Then, the participants were asked to listen
to classical music (Mozart - “Violin concerto N3“) for a total of 10 minutes. An ECG
recording was performed during the second half (5 minutes) of the music session and 3
minutes after it had ended for 5 minutes in silence. The HRV parameters were evaluated and
frequency and time domain analyses were then performed. The results were statistically
assessed by Student’s test. Values of P ≤ 0.05 were considered to indicate statistical
significance.
In comparison with silence, listening to Mozart’s music significantly decreases HR and
increases RRNN that is time domain parameter for parasympathethic activity. The same
changes were detected after 5 minutes in silence.
We detected this immediate physiological effect of Mozart’s music using highly
sensitive and specific HRV test. The decrease of HR and the increase in parasympathethic
RRNN parameter, during and after listening of Mozart`s music, shows that the organism has
reached a better functional state than usual. Increased parasympathethic tone is protective for
the heart and decreases excitability, chronotropy and myocardial oxygen consumption. It is
connected with cardiac restorative processes and diminished risk of rhythm disorders,
ischemic events, heart hypertrophy and remodeling. Thus, music can be used to regulate
mood, to protect the cardiovascular system through regulation of psychosomatic effects and
promote health.
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SPIRAL THEORY OF THE HUMAN BODY- AXIOMS
Pirovski N., Genov N.
Laboratory of Biomechanics, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Thracian
University, Stara Zagora, Bulgaria
докладващ автор
Nikola Pirovski
абстракт
Spiral theory of the human body- axioms Pirovski N., Genov N. Laboratory of
Biomechanics, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Thracian University, Stara
Zagora, Bulgaria pirovsky@abv.bg Abstract The human body is versatile term that is still
dubious. Is the human his body, where is the center, how many organs are there, and what is
the hierarchy and connection between them, are questions with multiple answers. The “Spiral
theory of the human body” aims to answer these questions based on the axiom that the human
body is a system with a center, fixed number of elements, and one system- forming factor
realized in a spiral shape. The human anatomy is a part of the biological anthropology but the
complexity of it structure demands a synergetic approach for its description and the
integration of the modern physics and mathematics concepts. The conclusion is that, the
human is not only an animal after all, and the body is not only a matter, but also an
information and a choice, so that a full understanding of it also requires understanding of it
description in the fields of psychology and theology.
Key words: human body, spiral, morphology, anatomy, center, Yi Jing, hierarchy,
anthropology

NEED OF HEALTH CARE FOR PATIENTS WITH SOCIALLY SIGNIFICANT
DISEASES
Yuliyana Georgieva
University of Ruse “Angel Kanchev”, Faculty of Public Health and Health Care
докладващ автор
Yuliyana Georgieva
абстракт
The use of the term "socially significant diseases'' has imposed itself as a result of the
influence of chronic non-communicable diseases on the overall psycho-social and socioeconomic status of the individual and on the population as a whole. Modern socially
significant diseases cause about 73% of the deaths in the whole world and lead to premature
disability of the working population. They worsen the quality of everyday activities, reduce
the independent care for oneself and also limit a person’s integration into society. People
suffering socially significant diseases have specific medical and social needs corresponding to
the degree of their lost of independance. Objective: Research the needs of patients with
already diagnosed socially significant disease regarding the specific health care and medicosocial activities necessary for social rehabilitation. Methods: Documentary and sociological
methods were used. Statistical data processing. Conclusions: The model of development of
this type of care requires the existence of at least one health and one social structure, united in
a coordination center on the territory of a given social group. At this point, the health system
in the Republic of Bulgaria is not prepared to respond effectively and equally to the health
needs of the population in relation to chronic non-communicable diseases.
Key words: socially significant disease, need of care, rehabilitation
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РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ
COVID-19
Красимира Зайкова¹, Асена Сербезова², Мартин Мангелов¹, Десислава
Желязкова¹, Ния Българинова¹
¹ Факултет по медицина, Медицински университет-Варна ² Факултет по обществено
здраве, Медицински университет-София
докладващ автор
Асена Сербезова
абстракт
През 21-век човечеството постига безспорен успех в овладяването и поставянето
под контрол на множество тежко протичащи и широко разпространяващи се в
миналото инфекции. Този успех се дължи главно на приложението на биопродукти,
наречени ваксини. Разработването на един ваксинален продукт е плод на
многогодишна изследователска работа с използване на модерни технологии. 2020 г.
промени завинаги разработването на ваксини. Заради обществената опасност от
пандемията от COVID-19 учените се впуснаха в надпревара за разработването на
безопасни и ефикасни ваксини за рекордно кратко време. Настоящата публикация
разглежда регулаторните подходи за разработване на ваксините срещу COVID-19, като
прави сравнение с разработването на лекарствени продукти при “обичайни условия”.
Направен е преглед на европейското законодателство и законодателството в САЩ по
отношение на осигуряването на ускорен достъп до ваксини срещу COVID-19.
Разгледани са процедурите за разрешаването под условие и т.нар. adaptive pathways
прилагани от ЕМА, Promising Innovative Medicine (PIM) designation и the Early Access to
Medicines Scheme (EAMS) прилагани от Агенцията по лекарствата и продуктите за
здравето във Великобритания, както и процедурите Fast Track, Breakthrough и
Accelerated Approval, прилагани в САЩ. В глобален аспект ваксините срещу COVID-19
се разработват по ускорени процедури, като се прилага знанието, събрано до този
момент от разработването на ваксини. Един от факторите, ускорили този процес е
ефективното сътрудничество с регулаторните органи и предоставяне на научен съвет
във всеки етап от разработването им. Данните от клиничните изпитвания и реалната
употреба на ваксините продъжават да се събират, анализират и преглеждат от
компаниите, разработили ваксините и регулаторните органи, междувременно се
разработват и други ваксинални продукти.
РЕГУЛАЦИЯ НА СЪСТРАДАТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА В
ИЗБРАНИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС
Асена Сербезова, Красимира Зайкова, Лиляна Юрукова
Факултет по обществено здраве, МУ-София и Факултет по медицина, МУ-Варна
докладващ автор
Асена Сербезова
абстракт
В Европейският съюз (ЕС) с термина “състрадателна употреба” се дефинира
терапевтичната употреба на неразрешени лекарства в програми, включващи
индивидуални или групи пациенти. За разлика от клиничните изпитвания, целта на
милосърдната употреба не е да изследва ефикасността и/или безопасността на
лекарството, а да предостави директно терапевтична полза на даден пациент.
Програмите за милосърдна употреба са координирани и въведени от държавите-членки,
които установяват свои специфични правила и процедури. Тези програми се прилагат
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единствено в случаите, когато се очаква терапията да помогне на пациенти с
животозастрашаващо, продължително и сериозно инвалидизиращо заболяване, които
не могат да бъдат лекувани задоволително с наличните за употреба лекарства. Правни
регулации за състрадателна употреба са въведени в САЩ, Канада, повечето от страните
членки на Европейския съюз (напр. Франция, Италия, Испания и Германия), Австралия
и Бразилия. Настоящата публикация има за цел да проучи специфичните особености на
програмите за милосърдна употреба в избрани държави-членки на ЕС и тяхното
значение в медицинската практика, като е направено сравнение с САЩ, Канада и
Австралия. Развитите държави са създали и продължават да усъвършенстват системите
за ранен достъп до изпитвани медикаменти. Тази тенденция се разпространява и към
страните от Източна Европа, вкл. България. Ключова е готовността на
фармацевтичните компании да инвестират в програми за състрадателна употреба и да
бъдат двигател на сътрудничеството между институциите, медицинските специалисти,
пациентите и пациентските организации. Добрите примери за това са много, като
следва тенденцията да се увеличи благодарение на бързата и ефективна комуникация с
националните компетентни органи, активността на пациентските организации и все подостъпните източници на информация.
ПРОУЧВАНЕ НА ПСИХО -ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ И
ТРУДОСПОСОБНОСТ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ МЕД.СПЕЦИАЛНОСНИ
Д. Генчева, А. Андонова, П. Стефанова, М. Платила нова.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАРАЗИТНИ ЕЛЕМЕНТИ В
ОКОЛНАТА СРЕДА
Искрен Станилов, Борислава Чакърова, Катя Кичукова
Тракийски университет - Стара Загора
докладващ автор
Искрен Станилов
абстракт
Според Световната здравна организация над 3 милиарда души от световното
население страдат от една или повече паразитни болести, а над 1,5 милиарда от тях е
засегнато от паразитни болести, причинени от предавани чрез почвата хелминти.
Инвазираните лица са жители не само на региони с ниски доходи и жизнен стандарт, но
и на икономически развити страни. В развитите страни, и в България, санитарнопаразитологичните изследвания на почвата и водите са основа за мониторинг и контрол
при опазване на общественото здраве. Компонентите на околната среда, в които могат
да се съхранят паразитните елементи и чрез които да се предадат на възприемчивите
гостоприемници – хора и животни, играят ролята на фактори за разпространение на
паразитните болести. Такива са водите и храните, почвата и въздухът, животните диви, селскостопански и отглеждани като домашни любимци, както и биологичните и
механичните преносители – членестоноги, гризачи, птици. Взаимоотношенията
гостоприемник – околна среда са двупосочни. Човекът чрез своята здравна култура,
формирана на базата на здравните си познания и поведение, в своя бит, чрез трудовата
си дейност и професионална ангажираност може да влияе върху факторите от околната
среда и да ги превърне в рискови. Околната среда, в съвкупността си от абиотични и
биотични фактори, също оказва пряко или косвено въздействие върху човека, респ.
неговото здраве. За идентифициране на паразитните елементи в околната среда се
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прилагат диагностични методи. В настоящата статия се прави преглед на класическите
и съвременни методи от санитарната паразитология за идентифициране на паразитни
елементи в околната среда.
Ключови думи: санитарната паразитология, паразити и паразитни елементи, околна
среда
ПРОУЧВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЛИЦА С АРТЕРИАЛНА
ХИПЕРТОНИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕТО ИМ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ОБУЧЕНИЕ.
Любомир Маринов
Медицински университет – София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца
докладващ автор
Любомир Маринов
абстракт
Информираността на пациентите за заболяването им е от съществено значение за
формирането на адекватно и отговорно отношение към него. Липсата на информация
или невярната такава, често води до забавяне или компрометиране на лечението.
Настоящото проучване изследва информираността на пациентите с артериална
хипертония и необходимостта им от обучение. 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 им относно информираност за
заболяването, назначената, им терапия, хигиенно диетичния режим и необходимостта
от обучение. Получените резултати разкриват относително висок дял на лицата с
недостатъчна информираност и желание за провеждане на обучение от специалист.
Ключови думи: здравни грижи, артериална хипертония, пациенти , информираност,
обучение.
МЕТАБОЛОТРОПЕН МЕТОД ЗА ДВУФАЗНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ОБМЯНА В ОРГАНИЗМА
Пирожски Н., Пировски Л.
Медицински факултет, Тракийски университет
докладващ автор
Любомир Пировски
абстракт
Метаболотропен метод за двуфазно регулиране на енергийната обмяна в
организма. Пировски Н. Л., Пировски Л. Т. Лаборатория по биомеханика, Катедра
Анатомия, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, България
pirovsky@abv.bg Абстракт Енергийната продукция в клетките на човешкия организъм
се извършва в митохондриите във всяка клетка. Защитата и нормалното функциониране
на митохондриите подобрява здравето и дълголетието. Оптимизация на работата на
Цикъла на Кребс чрез адекватно увеличено наличие на субстрати и съответно
увеличена интензивност за единица време е целта на това изследване. Чрез биохимичен
и фармако- кинетичен анализа на познати и достъпни лекарствени продукти и
хранителни добавки и собствена разработка (Мембранно-протекторният адаптогенен
фитопрепарат “FAE”- собствен Патент за изобретение BG № 60639 В1 /1997) се
изработи обоснована нова рецептура за оптимизиране на митохондриалният
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метаболизъм в две фази. Първа фаза- преди и по време на физическо и
психофизиологично натоварване, и втора фаза- почивка и /или суперкомпенсация след
физическа или умствена работа.
Ключови думи: митохондрии, АТФ, L-Carnitine, Pantothenic Acid , Acidum Succinicum,
адаптация, FAE
ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ - ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН
ИНСУЛТ
Маргарита Лаловска, Мариела Борисова
МУ-София, Филиал "Проф.д-р Иван Митев"- Враца
докладващ автор
Маргарита Лаловска
абстракт
Въведение: Много са факторите, които оказват въздействие върху
професионалното сестринство. За да отговори адекватно на очакванията се налагат
промени в обучението на медицинските сестри. Оценката на качеството в обучението
на медицинските сестри трябва да покаже как и доколко получават необходимите
теоретични знания и практически умения за подобряване на резултатите от здравни
грижи, психосоциалното благополучие и удовлетвореността на пациентите с мозъчен
инсулт. Цел: Да се проучи мнението на студентите от специалност „медицинска
сестра”, за оценката им по отношение на тяхната теоретична и практическа подготовка
и нагласа за работа с пациенти с мозъчен инсулт. Материали и методи: Анкетирани са
140 студенти, от специалност „медицинска сестра” обучаващи се във Филиал „Проф. др Иван Митев, гр. Враца. Използван е анкетен метод, анализ на литературни източници,
документален метод. Обработката на данните и статистическия анализ са извършени с
SPSS. v.19.0. Резултати и обсъждане: Анализът на данните показва, че преобладаващата
част от студентите 52,9% са напълно информирани за работата с пациенти с мозъчен
инсулт, частично информирани са 34,3%, недостатъчно информирани - 10,0% и 4,5%
изобщо не са информирани. Повече от половината 60,1% могат да извършват обучение
на пациентите с мозъчен инсулт, но само по определени въпроси, 35,1% не се чувстват
компетентни и само 4,8% смятат, че притежават съответна подготовка да обучават
болните. Заключение: От получените данни става ясно, че повечето студенти желаят
допълнително обучение за сестринската дейност при пациенти с мозъчен инсулт.
Дефицитът от знания и получаването на такива в хода на самата теория и практика
доказва социалната значимост и отношението на медицинските специалисти към
здравните грижи при пациентите с мозъчен инсулт.
Ключови думи: мозъчен инсулт, обучение, студенти, здравни грижи
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НЯКОИ ХРОНОБИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНЦИДЕНТИТЕ С
ФАТАЛЕН КРАЙ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ НА Р. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА
2008 – 2017 ГОД.
Марин Балтов, Кирил Атлиев, Мирена Сотирова
МУ гр. Пловдив
докладващ автор
Мирена Сотирова
абстракт
Хронобиологичните фактори оказват забележимо влияние върху поведението на
хората. Цел на настоящото съобщение е проучване на влиянието на сезоните и
месеците на годината, дните от седмицата, датите и частите от денонощието върху
инцидентите с фатален край. Материал и метод: Проучени са 815 случая на инциденти
с фатален край случили се в обл. Пловдив през периода 2008 – 2017 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: Установи се, че най-много инциденти с фатален
край стават през зимният сезон (28,59% ± 3,10%), през месеците януари (12,02 ±
2,23%), ноември и декември, по (9,20% ± 1,98%). Рисковите дни през седмицата са
събота (17,55% ± 2,61%) и неделя (15,46% ± 2,48%) и то следобедните и вечерни часове
от 14 до 22 часа. Вероятността за нещастни случай е повишена през първата
десетдневка на месеца.
Ключови думи: инциденти с фатален край, хронобиология, сезони, месец, дни.
ИНЦИДЕНТИ С ФАТАЛЕН КРАЙ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ НА Р. БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 – 2017 ГОД.
Марин Балтов, Кирил Атлиев, Мирена Сотирова
МУ Пловдив
докладващ автор
Мирена Сотирова
абстракт
Инцидентът е нежелано и не планирано събитие, което възниква неочаквано. Една
част от инцидентите завършват със смърт. Цел на настоящото съобщение е проучване
на личността на жертвите на тези инциденти. Материал и метод: Проучени са 815
случая на инциденти с фатален край случили се в обл. Пловдив през периода 2008 –
2017 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: Установено е че
пострадали са 615 мъже (79,88% ± 2,75%) и 164 жени (20,12 ± 2,75%). В град Пловдив
са живели 33,63% ± 3,27%, от пострадалите, а в другите градове на областта 35,66% ±
3,32%. Жители на селата са били 30,20% ± 3,18% от жертвите. Най-често пострадалите
от инциденти са лицата в зряла творческа възраст (45-64год.) – 34,49% ± 3,27%.
Фаталният инцидент най-често е резултат от падане от високо или от ръста – 19,51% ±
2,72%; от отравяне с наркотици, алкохол или медикаменти – 17,42% ± 2,61%; или от
удавяне 14,60% ± 2,42%. По-рядко причини за инцидента стават измръзване, травми,
изгаряне, аспирация на стомашно съдържимо и други.
Ключови думи: инциденти с фатален край, пол, местоживеене, възраст, причини.
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ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – ОТВЪД РАСТЕЖНИТЕ КРИВИ
Р. Колева – педиатър-ендокринолог, ДКЦ I гр Стара Загора М. Бюйлекова –
студент по психология Vти курс, Пловдиски Университет
ДКЦ I гр. Стара Загора
докладващ автор
Рени Колева
абстракт
Увод: Простото затлъстяване е 2то по честота метаболитно – ендокринно
състояние в детската възраст. Въпреки действащите в България Наредби за хранене в
детски ясли, градини и училища, проучванията показват увеличаване на
затлъстяването. Цел: да определим началото и тенденциите на затлъстяването при деца
до 18 г.в., консултрани в кабинета по Детска Ендокринология за периода 2010-2019 г.
Материал и методи: Представяме трансверзално проучване на 946 пациенти със
затлъстяване на възраст до 18 г.в. за периода 2010-2019 г., посетили кабинета по Детска
Ендокринология на ДКЦ I гр. Ст. Загора. Резултати: Обезните пациенти са около 24%
от преминалите през кабинета за пациенти. През последните 4 год. броят им нараства
до 27%, както и преобладаването на мъжкия пол. Начало на затлъстяването e около 6-7
г.в., преходния период между детската градина и училището. Консултациите при
детски ендокринолог са повече и по-чести, когато инициативата е на семейството.
Обсъждаме влиянието на семейството и „емоционалното хранене“ при изграждането и
поддържането на здравословни хранителни навици. Изводи: Налице е необходимост от
създаване на програми за адаптиране към училище, за здравословно хранене в
семейството. Терапевтичната програма за лечение на деца с просто затлъстяване да се
провежда от интердисциплинарен амбулаторен екип, включащ и психолог.
Ключови думи: просто затлъстяване, детски ендокринолог, психолог
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО ПРИ ДЕЦА В НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Стоилка Мандаджиева, Благой Маринов, Стефан Костянев
Медицински университет - Пловдив
докладващ автор
Стоилка Мандаджиева
абстракт
Въведение: Функционалното изследване на дишането дава обективна информация
както при поставянето на диагнозата, така и при проследяването и лечението на
респираторни заболявания като бронхиална астма и муковисцидоза във всяка възраст.
Цел: Целта на настоящото проучване е да се посочат основните трудности и
възможности при изследването на белодробните показатели при деца в начална
училищна възраст. Материали и методи: В проучването участваха 179 здрави
български деца (90 момчета) на възраст 7-10 години. Всички участници преминаха през
комплексна антропометрична оценка. Функционалното изследване на дишането,
извършено при всички в изследваната група включваше бавна и форсирана
спирометрия, проведени на спирометрична система VintusBody (Germany) в
сертифицирана лаборатория, прилагайки всички ATS и ERS критерии. Резултати: След
разделянето на участниците във възрастови групи установихме, че децата на 7 години
се нуждаят от най-много време, за да могат да извършат технически приемливо
изследване. В тази група бяха необходими и най-много предварителни опити.
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Критерият за начало на теста - back-extrapolated volume ≤ 5% - беше постигнат от
всички участници; критериите за технически приемливо изпълнение по време на
експириума също бяха спазени. Прилагането на критерия за край на теста – форсирана
експирация ≥ 6 sec. обаче беше невъзможно да бъде постигнат от мнозинството от
изследваните деца – 97 % от децата имаха форсирано експираторно време по-малко от
3 sec. Заключение: Децата в начална училищна възраст могат да извършат успешно
спирометрично изследване след внимателна подготовка и достатъчно на брой опити.
Наложително е критериите за край на теста да бъдат адаптирани според възрастта,
което ще допринесе за по-пълното включване на това изследване в комплексната
оценка.
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

FEMALE GENITAL MUTILATION - FORENSIC MEDICAL INTERPRETATION
UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA.
PRESENTATION OF TWO CASES
Alexander Alexandrov1, Mihaela Georgieva2, Teodora Kiryakova3, Atanas Hristov1
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2.
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докладващ автор
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абстракт
Female genital mutilation (FGM) is the ritual cutting of some or all of the external
female genitalia, practiced mainly in countries in Africa, Asia and the Middle East. We
present two cases of women, respectively 27 years old and 35 years old, sought asylum in the
Republic of Bulgaria as migrants from different African countries, and one of them had two
normal pregnancies and, respectively, two births of healthy children. The two women reported
that at different periods of their childhood (at the age of 7 and 14, respectively) they had been
"circumcised" against their will by "specialists" (elderly women), without anesthesia and prior
disinfection of the "operative field", they were immobilized by four or five men, each holding
one of their limbs and one sitting on her abdomen. The procedures were performed with a
"razor" or "mock-up" knife, respectively. In both cases there were clinically manifested with
bleeding, secretions and subsequent infections from the surgical wounds. To overcome these
consequences they used for a long period bandages and performed cleansing the areas with
local herbal decoctions (in violation of the basic principles of asepsis and antiseptics). Both
patients reported that the healing processes of this "operative" procedure and the subsequent
"treatment" lasted an extremely long time (one of them said that such inflammatory changes
in the area of the operative scar often occur in the last year). In addition, they confessed that
they have never in their lives experienced any sexual pleasure, but on the contrary have
experienced pain in most of their sexual intercourse. The forensic examination of both
females revealed a complete lack of glans and / or partial or complete absence of the clitoral
body. In their proper areas, an old scar was observed, taking into account the presence of pain
in both patients that occurred when stretching the labia, as well as during palpation in the area
of the established scar. Thanks to governmental and non-governmental national and
international organizations, programs have been established since the middle of the last
century to stop or reduce the spread of FGM. Clauses prohibiting this practice are included in
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a large number of international legal instruments and in the legislation of many countries
around the world.
Key words: Female genital mutilation, forensic medicine, forensic medical interpretation,
criminal code

DETERMINATION OF BODILY INJURY IN TRAUMATIC INTRUSION OF
PRIMARY TEETH - PRESENTATION OF A CLINICAL CASE
Alexander Alexandrov1, Iva Dimcheva2, Teodora Kiryakova3
1
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2
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Alexandar Alexandrov
абстракт
Determining the medico-biological characteristics of a bodily injury is an extremely
important issue for both forensic medicine and criminal justice. We present a clinical case of a
two-year-old child brought by a parent for examination in the living people examination
office in the Department of Forensic Medicine and Deontology, Medical faculty, Medical
University-Sofia, Bulgaria. During the examination, it was found that the upper incisors on
the left are not present. Proper diagnosis is achieved when the injury of the primary dentition
is examined both clinically and radiographically. Tooth injuries can have serious medical,
aesthetic and psychological consequences for the victim.
Key words: blunt trauma, traumatic intrusion of primary teeth, bodily injury, clinical forensic
medicine

A CASE OF A STAB-INCISED INJURY TO THE CHEST AND HEART - ACCIDENT
OR HOMICIDE - FORENSIC MEDICAL CONCLUSIONS AND SOLUTION OF THE
CASE
Atanas Hristov 1, Teodora Kiryakova 2, Mihaela Georgieva 3, Alexandаr Alexandrov 1
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Department of Forensic Medicine and Deontology - Medical University – Sofia, Bulgaria
2.
Medical Institute of the Ministry of Interior – Sofia, Bulgaria
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Sofia, Bulgaria
докладващ автор
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абстракт
We present a case of a family scandal between spouses, after which a report was
submitted to the police about the death of the man. An inspection of the scene revealed a dead
male lying transversely in a bed with a stab-incised wound in the heart area and a kitchen
knife with bloodstains on it on the table next to the bed. During the interrogation, the woman
testified about the case and stated that she was a victim of domestic violence, her husband had
taken a knife and they got into a fight, as they both fell on the bed in the following position –
she was lying on the bed and her husband on top of her. After the fall, she managed to push
him to the side, and then she saw that the knife handle protruded from his chest. She took out
the knife, left it on the table, and began giving him mouth-to-mouth resuscitation, but her
husband died before the ambulance arrived. The autopsy revealed a stab wound to the left side
of the chest and an injury to the left ventricle from a single-edged weapon, with a wound
24

length of 14 cm. Subsequent bio-trace examination revealed that the blade of the knife was
20.2 cm long, with blood staining along it 14 cm from its tip to the handle. These data,
compared with the other available traumatic injuries on the bodies of the deceased and his
wife, lead to the conclusion that it is a deliberate stabbing with the knife in the heart area with
subsequent rapid removal of the knife. It is impossible for this stab-incised wound to occur in
the manner described by the wife. Therefore, this case should be considered a homicide not an
accident.
Key words: self-inflicted injury, homicide, stab-incised wound to the heart, bio-trace
analysis, forensic medicine
LETHAL HEAD INJURY AFTER SELF-INFLICTED GUNSHOT BY “NONLETHAL” GAS PISTOL
Biliana Mileva, Veselin Topalov, Alexandar Alexandrov, Ivan Tsranchev, Metodi
Goshev
Medical University, Sofia
докладващ автор
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абстракт
Introduction: Gas pistols are non-lethal weapons used mainly for self-defense. These
weapons generate all additional factors of the fire like any normal gun, but without shooting a
projectile (e.g. bullet). The appearance of a blank cartridge and the use of such a device can
give a false sense of safety. Case presentation: A 63-year-old man was found dead near a
riverbank. An 8 mm "Reck" gas pistol was found next to the body. The body was sent for an
autopsy at the Clinic of Forensic Medicine and Deontology, Sofia, Bulgaria. It was reported
that the victim suffered major depressive disorder for years. During the forensic medical
examination, a wound with the morphological characteristics of a gunshot wound was found
in the right temporal area of the head, without an underlying wound canal and/or
haemorrhages under the meninges. The cause of death was established to be due to severe
cerebral edema and brain concussion as a result of a high-energy trauma with a blunt object.
Discussion and Conclusion: Lethal head injuries associated with the use of gas pistols are
rarely reported in the literature. Gas handguns, even though believed to be “non-lethal” may
cause potentially fatal injuries to the head or other parts of the human body when fired at
close range. Injuries related to the use of blank cartridges reported in the literature include
extensive central nervous system injuries such as hematomas, subarachnoid hemorrhage,
foreign body contamination, and increased intracranial pressure, as in the case presented.
Keywords: gunshot injury, gas pistols, blank cartridge, head injury, suicide.

BREATH ALCOHOL VALUES FOLLOWING RINSING WITH MOUTHWASH IN A
COMBINATION WITH SPIRIT
Biliana Mileva, Martin Angelov, Alexandar Alexandrov, Metodi Goshev
Medical University, Sofia
докладващ автор
Biliana Mileva
абстракт
Introduction: A breathalyzer is a device for estimating blood alcohol content from a
breath sample. It does not directly measure blood alcohol concentration, but indirectly by
measuring the amount of alcohol in one’s breath. The study aimed to answer a question from
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the police concerning the possibility of the presence of a high concentration of alcohol (1,6
‰) measured by Dräger Alcotest 7410+, 5 minutes after rinsing the mouth with mouthwash
product in a combination with spirit. Material and methods: An experimental study was
conducted involving three adults with average built, aged respectively 29, 44, and 49. All of
them rinse their mouths with mouthwash products mixed with spirit. Breath alcohol
measurements were made before the mouthwash, then 5-, 6-, 15-minutes following rinsing of
the mouth. Results: The highest concentration of alcohol were measured during the 5th
minute of our experiment. The values were from 0,39 ‰ to 0,69 ‰. Then on the following
measurements, the results have shown a significant decrease in the concentration alcohol
level. Discussion and Conclusion: Regular roadside breath alcohol testing is helping in
decreasing traffic accidents, as driving under the influence of alcohol is one of the main
reasons for them. However, people have found a way to “excuse” their concentration of
alcohol measured by Dräger Alcotest by rinsing their mouth with products containing ethanol,
as in the case presented. The results from our study showed that using such products can
affect the results but slightly and that the concentration level decreases fast. The use of
mouthwash products containing ethanol cannot be responsible for high alcohol concentration
as the one reported. Such concentrations can be explained only by the presence of alcohol in
the blood after consumption of alcohol.
Keywords: breathalyzer, alcotest, mouthwash products, alcohol concentration, forensic
toxicology.
CHILD SEXUAL ABUSE – FORENSIC MEDICAL ASSESSMENT OF THE
TRAUMATIC INJURIES OVER THE VICTIM’S BODY
Biliana Mileva, Ilina Brainova, Alexandar Alexandrov, Metodi Goshev
Medical University, Sofia
докладващ автор
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Introduction: Child sexual abuse is a public health problem that affects children
worldwide in all ethnic, racial, educational, and socioeconomic groups. These assaults are
extremely dangerous not only due to their direct physical traumas received at the time of the
abuse, but they have long-term consequences that can worsen the future quality of the
victim’s life. Material and methods: A retrospective study of all cases related to child sexual
abuse for five years was performed, by materials of the clinic of Forensic medicine and
Deontology, Sofia, Bulgaria. Results: 95 cases or a total of 36 % from all the reported cases
related to sexual violence against women and children involve children from both genders.
The traumatic injuries were carefully examined, and classified according to their localization
over the victim’s bodies, and based on the time that has passed after the reported assaults.
Discussion and Conclusion: In cases of sexual violence the most informative and pointing at
the exact type of violence are the injuries situated in the anogenital area. Too often there is a
lack of physical findings, depending on the type of the sexual violence, or associated with the
prolonged time that passes after the crime. Children are unaware of what they have to do after
suffering such kind of traumas, or they are scared to share their experience with different
family members, which can lead to late forensic examination, lack of physical and biological
findings which are the most important traces in the criminal prosecution of the crimes and this
can be a possibility for the perpetrator to not be charged for his unlawful actions.
Keywords: sexual abuse, sexual violence, sexual assaults, child abuse, physical findings.
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DIFFERENTIALLY CULTURED LN229 GLIOBLASTOMA CELLS EXHIBIT
MORPHOLOGICAL CHANGES AND ALTERED EXPRESSION OF STEMNESS
AND M6A-RELATED GENES
Danail Minchev, Yana Feodorova
Department of Medical Biology, Medical University of Plovdiv, Bulgaria; Division of
Molecular and Regenerative Medicine, Research Institute at Medical University of Plovdiv,
Bulgaria
докладващ автор
Danail Minchev
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Growing evidence suggests the role of N6-adenosin-methylation (m6A) of mRNA in
glioma development and progression and establishes some of the m6A molecular players as
potential therapeutic targets. This study aims to examine the role and dynamics of m6A in
glioblastoma by creating an in vitro model of differentially cultured glioblastoma cells with
hypothetically different degrees of stemness. To this end, we cultured LN229 cells in the
presence (SM) or absence of serum (SFM) and in standard or ultra-low-attachment (ULA)
flasks for different periods of time. We evaluated the state of the cells microscopically and by
gene expression analysis of general and glioblastoma stem cell-specific markers for stemness.
Finally, we measured the transcript levels of the key m6A writers, erasers, and readers to
determine how growth conditions affect this modification. Our data show that the ULA
surface led to clustering of the cells in structures reminiscent of neurospheres, whose size
grows with time. The qPCR detected overexpression of SOX2, NESTIN, CD44 and MYC in
LN229 cells grown in SFM/ULA 1 month after the start of the experiment. The most typical
marker of glioblastoma stem cells, CD133, however, is lowly expressed in all studied
samples. Almost all m6A-related genes are moderately overexpressed in the cells grown in
SFM/ULA. We present an in vitro model for the study of the dynamics of m6A in
glioblastoma, which allows to induce changes in cell morphology and expression of stemness
genes by varying the culturing conditions. More experiments are needed to improve the model
and understand the relationship between cell state and the m6A modification.
Key words: LN229 cell line, ultra-low attachment, stemness genes, m6A modification
Acknowledgements: The study is funded by grant NO – 05/2020 from the Medical
University of Plovdiv.

DELETERIOUS EFFECTS OF CHRONIC SOCIAL STRESS ON THE COGNITIVE
BEHAVIOR IN SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS
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The period of maturation during adolescence, both in humans and animals, is
characterized by increased social activity and the seeking of new knowledge and skills which
are a result of a significant reorganization of the limbic brain structures participating in the
cognitive behavior. This period is critical for individual development and is marked by
increased vulnerability to negative influences of stress. Along with essential hypertension,
spontaneously hypertensive rats (SHR) developed motor hyperactivity, lack of selective
27

attention, and changes in memory, which allowed researchers to used them as a model for the
study of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The aim of this study is to elucidate
the impact of chronic social stress on cognitive behavior characteristics in adolescent SHRs
by using Elevated plus maze, and Novel object recognition tests. SHRs demonstrated a lower
level of anxiety in an unknown environment and a better ability to recognize new objects as
compared to normotensive Wistar controls. Chronic social stress (CSS) increased anxiety-like
behavior and decreased working memory in both rat strains but the deleterious effect was
greater in SHRs. CSS did not change the exploratory activity in SHRs.
Acknowledgment: Supported by Grant No 104/24.06.2020, Medical University -Sofia.

LABORATORY CONFIRMED EVIDENCE OF Q FEVER AMONG HOSPITALIZED
AND AMBULATORY PATIENTS IN BULGARIA, 2020
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Coxiella burnetii, which causes Q fever, is a highly infectious agent that is widespread
around the world. During the last decades, the number of cases reported in Bulgaria varied
from year to year. Our aim was to describe laboratory data from the serological and PCR
survey of C. burnetii among hospitalized and ambulatory patients in Bulgaria, 2020.
Aggregate surveillance data from Bulgaria’s mandatory surveillance system, laboratory data
on individual samples, received at the National Reference Laboratory Rickettsiae and Cell
Cultures (NRL-RCC), and outbreak reports sent by the Regional Health Authorities to the
National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) for last year were used in this
analysis. Cases were described by region, age group, sex and most commonly identified risk
behaviors. A total of 400 confirmed cases were reported in this period. More than half of
patients (53%) gave a positive result in any of the indicators, of which 123 men (31%) and 87
women (22%). From all tested samples, 107 human sera (52 %) were anti-C. burnetii phase II
IgM positive and 65 of them (31%) were also PCR confirmed. Anti-C. burnetii phase II IgG
antibodies were detected in 72% of samples. No seasonality or trend in reported cases was
observed. Cases were mostly sporadic, with five small outbreaks occurring in 2020. A
relatively high percentage of affected patients were in the age group 41-50 (29%). Q-fever
PCR testing and serological methods using blood from patients with suspected acute Q fever
were rapid and useful tests for early diagnosis of Q fever. Funding This work was supported
by the Bulgarian National Science Fund under Grant KP-06-N33/3 from 13/12/2019. The
laboratory confirmed evidence of Q fever in clinical samples was evaluated by laboratory
equipment, donated in the framework of the European Fund for Regional Development
through Operational Program Science and Education for Smart Growth 2014 - 2020, Grant
BG05M2OP001-1.002-0001-C04 “Fundamental Translational and Clinical Investigations on
Infections and Immunity”.
Key words: Q fever, hospitalized and ambulatory patients, ELISA, PCR
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MEASLES VIRUS GENOTYPING BY NUCLEOTIDE-SPECIFIC MULTIPLEX PCR
Ivona Andonova, Radostina Stefanova, Stefka Krumova
National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Department of Virology, Sofia,
Bulgaria
докладващ автор
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Measles virus is a monotypic morbillivirus belonging to the family of Paramyxoviridae.
The negative-stranded nonsegmented RNA genome encodes eight proteins. Sequence
diversity within the complete H gene and the 450 C-terminal nucleotides of the N gene
classifies MV strains into eight clades (A to H) containing 22 different genotypes (A, B1, B3,
C1, C2, D1, D9, E, F, G1 to G3, and H1, H2). The study aims to perform genotypic
differentiation of circulating measles viruses in Bulgaria by multiplex PCR. Material and
Methods: The total 44 nasal swabs from patients with measles infection were tested. The
samples were collected in a period of eight years (2013-2020). To discriminate between all
active measles virus clades, a method based on multiplex PCR was used. Primers used were
sensitive to clade specific nucleotides and generated fragments of type-specific sizes that were
analyzed by conventional agarose gel electrophoresis. Results: Among all tested samples,
clade D was detected in 4 (4/44, 9%) and clade B in 38 (38/44, 86%). In 2 of the tested
samples, the virus was not successfully genotyped. The proven positive with clade D samples
were from 2013, 2017 and 2019, and with B from 2019 and 2020 when measles outbreaks in
Bulgaria was reported. Conclusion: The present simplified genotyping approach is based on
techniques that are commonly used in many diagnostic laboratories throughout the world.
This method brings measles genotyping within reach of many more laboratories and provides
rapid viral genetic identification.
Acknowledgment: This work was funded by the European Fund for Regional Development
through Operational Program Science and Education for Smart Growth 2014 - 2020, Grant
BG05M2OP001-1.002-0001-C04 “Fundamental Translational and Clinical Investigations on
Infections and Immunity”.

COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE DIAGNOSIS,
SURGICAL TREATMENT AND SCOLICITED TREATMENT IN CHILDREN WITH
COMPLICATED AND MULTIPLE HEPATIC ECHINOCOCCOSIS
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докладващ автор
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абстракт
Purpose of the study was to evaluate the treatment and outcome of surgically treated
patients for hydatid disease in with multiple and complicated liver echinococcosis, as well as
to select the most appropriate method and efficacy of the solicited agents used. Methods This
was a retrospective study performed from January 2005 to January 2021 in three pediatric
institutions-University hospitals in Bulgaria. Routine immunological tests and imaging were
used (US, CT, MRI), and surgical methods were refined according to the type and location of
the cysts. Main results Of the 94 children who underwent surgery during our study period,
follow-up was complete for 84 (89.3%). Multiples cysts recurred in 17 patients (20.2%) their
age ranged from 7 to 16 years, and the male to female ratio was 8:1.Ten (11.1%) patients had
multiple cysts with lung and liver involvement, while fourteen (22.2%) had
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complication/rupture and/or suppuration. H2O2, silver nitrate, 30% hypertonic NaCl solution,
and 10% povidone- iodine were used. Caustic sclerosing cholangitis was found to be high in
the first two groups. Conclusions Conservative surgery (removal of the cyst contents plus
partial pericystectomy with drainage when necessary), local sterilization, chemotherapy and is
suggested for both primary and secondary operations and appears to achieve satisfactory long
term results. Multiple and complicated echinococcosis in children is difficult to diagnose and
requires a 68% conservative approach and the use of the least toxic tissue for the surrounding
tissues.

CANNABIDIOL IMPROVES LEARNING AND MEMORY AND EXERTS
ANXIOLYTIC EFFECT IN EXPERIMENTAL STUDY
Maria Georgieva-Kotetarova, Ilia Kostadinov, Delian Delev, Ilin Kandilarov, Hristina
Zlatanova, Natalia Vilmosh, Nikolay Yanchev
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University of Plovdiv
докладващ автор
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Cannabidiol (CBD) is a non-psychotomimetic constituent of Cannabis sativa.
Experimental evidence indicates that CBD possesses antioxidant, anxiolytic and
neuroprotective effects. The aim of the present study was to examine the effect of cannabidiol
on learning and memory in scopolamine-induced memory impairment and its anxiolytic effect
in a model of chronic stress. Materials and methods: Male Wistar rats were used in the
experiments (n=8). For studying the anxiolytic effect animals were exposed to a chronic mild
stress for 8 weeks. After that period the anxiolytic effect was evaluated using Vogel conflict
test. The effect of CBD on learning and memory was examined in a model of memory
impairment - scopolamine 1 mg/kg bw was applied intraperitoneally. Memory and learning
were evaluated using step-down passive avoidance test. For each of the experiments animals
were divided into five groups – control with olive oil, control with olive oil and chronic stress
or memory impairment respectively, CBD 2,5; 5 and 10 mg/kg bw. The statistical analyses
were performed using ANOVA followed by Tukey’s multiple range test. Results: In Vogel
conflict test animals treated with CBD 5 and 10 mg/kg significantly increased number of
shock licks compared to the control group exposed to chronic stress. In the short-term
memory test CBD 5 mg/kg significantly increased latency time whereas in the long-term
memory retention all studied doses showed significant increase in this parameter in
comparison to the control with memory impairment. Conclusion: The results from our study
suggest that CBD could improve learning and memory and exerts anxiolytic effect.
Key words: Cannabidiol, anxiolytic, passive avoidance, Vogel conflict test
Acknowledgement: This study was funded by Medical University of Plovdiv, Bulgaria, grant
№ DPDP-9/2020.
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Human bestrophin-1 (hBest1) is a Ca2+–dependent Cl- channel expressed in retinal
pigment epithelium and nerve cells. Mutations in the HBEST1 gene cause retinal
degeneration diseases known as Bestrophinopathies. Recent studies suggests the involvement
of hBest1 in the development of neurodegenerative pathologies, such as Parkinson’s and
Alzheimer’s disease. The functional activity of the protein is significantly dependent on the
lipid environment. To study the interactions between hBest1 and lipids (POPC and
cholesterol) we use Langmuir trough to measure the change of surface pressure (π) of
POPC/Cholesterol/hBest1 monolayers as a function of the area per molecule (A), using
150mM NaCl in the subphase. We investigated the effect of Ca2+ on the isotherms and
compression/relaxation hysteresis of the monolayers at constant temperature (35±2°C). Our
results show that Ca2+ alters the state of hBest1, which affects the protein’s behavior in the
Langmuir monolayers.
Acknowledgments: This work was supported by grant № 80-10-62 / 22.03.2021 (Sofia
University St. Kliment Ohridski), Bulgarian National Science Fund under Grant number KP06-N23/7, 18.12.2018, Bulgarian Ministry of Education and Science, and under the National
Program for Research "Young Scientists and Postdoctoral Students" (Bulgarian Ministry of
Education and Science; the program was approved with РМС № 577 / 17.08.2018)

EFFECT OF PH, IONIC STRENGTH AND TEMPERATURE ON THE RELEASING
PROFILES OF BOVINE SERUM ALBUMIN FROM HYBRID BIODEGRADABLE
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Effect of pH, ionic strength and temperature on the releasing profiles of bovine serum
albumin from hybrid biodegradable microcapsules Svetozar Stoichev, Avgustina Danailova
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria The most significant application of polyelectrolyte microcapsules is the supply of
therapeutic substances. The capsules’ delivery potential depends on their drug entrapment
capacity and the capacity for sustained drug release. The aim of this study was to investigate
the entrapment efficiency and releasing kinetics of hybrid biodegradable microcapsules
composed of the natural polysaccharides – alginate, chitosan and hyaluronic acid, in presence
of nonpolymeric nanomaterial – graphene oxide (GO). Bovine serum albumin (BSA) was
used as a model cargo. For microcapsules’ construction we explored the layer-by-layer
technology consisitng of alternating deposition of oppositely charged layers onto CaCO3
microtemplates, which were subsequently decomposed at the end of deposition process.
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Protein loading was then achieved by incubation of the microcapsules in BSA-solution. The
BSA-release rate was determined under different conditions (pH, temperature and ionic
strength). Our data showed an increase in the entrapment efficiency of microcapsules in
presence of GO and strong dependence of the BSA-releasing profile on pH, temperature and
ionic strength. Based on our results, we conclude that the fabricated microcapsules have a
promising therapeutic potential.
Key words: microcapsules, natural polyelectrolytes, graphene oxide, protein release
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The General Practitioners in Bulgaria formulated research upon the administration of
the COVID19 vaccinations on their patients’ and the difficulties they encountered. A
significant number of them shared the various difficulties they had come across. The
perspective of many family physicians included the intensity and scope; it was highlighted
that the current task is obviously much more complex and it requires specific training and
organization. There is no detailed description of the procedures, nor a clear protocol to protect
both patients and doctors. At the present time, there is a lack of adequate, verified and
scientifically confirmed information regarding the contraindications of vaccines in different
groups of people. Many other issues arise regarding the timely supply and provision of
vaccines to all patients enrolled for the day. The conditions in which most general
practitioners work are also a serious problem, especially the limited space used as a waiting
room for patients, creating unprecedented risk of spread of infections in the gathering of
people.
Key words: COVID – 19 vaccination, General practice, difficulties

THE EFFECT OF COVID 19 QUARANTINE ON BEHAVIOR HABITS AMONG
POPULATIONS
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Social isolation due to pandemic is a potential factor that contributes to weight gain by
unfavorable changes in lifestyle such as stress-induced eating, excessive screen time,
combined with active food consumption, sedentary behavior and reduced opportunities for
physical activity and sport. The loss of freedom and control, a sense of being trapped, and
ultimately the separation from loved ones may have dramatic effects including significant
psychological and psychiatric disturbances with long-term consequences.
Key words: COVID- 19 pandemic, behavioural habits, population
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Drugs are substances that affect the psychic, emotional and physical state of the
individual. They have health-related consequences as they pose increased risk of internal
organ damage in varying degrees, as well as intoxication and death. Today drug addiction is
still of great social, medical, legal and criminological significance regardless the worldwide
measures taken to combat drug distribution and use. In the Department of Forensic Medicine
and Deontology, Medical Faculty, Medical University - Sofia, Bulgaria, a retrospective study
on the forensic aspects and morphological changes in vital organs and systems after long-term
use of narcotic substances has been carried out for the period of 2006-2017. The performed
chemical analysis showed that the most frequently used drugs were from the opioid group,
alone or in combination with other psychoactive substances, impurities or alcohol. In
connection with the prolonged abuse of narcotic substances, we observed different
morphological changes in the heart, lung, brain, liver and kidney tissue. Even though the
identified changes are mainly non-specific, considered together, they could be classified as
characteristic in cases of people abusing with psychoactive drugs. Knowing the
morphological characteristics of the changes in different tissues and organs could enable
forensic and pathology specialists to properly diagnose the various cases and thus direct and
assist the investigating authorities.
Key words: Drug addiction, chronic use, morphological changes, forensic medicine
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абстракт
Mortality is one of the main demographic indicators, which by its nature is important
for the population as well as for its structures. A serious problem not only in Bulgaria, but
also worldwide, is death in childhood and adolescence. A retrospective statistical study of
forensic cases of death due to mechanical asphyxia was conducted in the Department of
Forensic Medicine and Deontology at the Faculty of Medicine, Medical University, Sofia,
Bulgaria for the period 2006-2015. The age range of the deceased was from 0 to 18 years. The
subjects of examination were divided into five age groups, each of which was characterized
by its own specific structure of causes of death. The analysis of the data on the main causes of
death for each of the age groups made it possible to detect more frequent cases of this type of
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traumatic death at certain ages and thus to create effective and timely mechanisms for
prophylaxis and prevention of these conditions.
Key words: mechanical asphyxia, childhood, forensic medicine

THE ROLE OF THE FORENSIC AUTOPSY IN RECONSTRUCTING VEHICLEPEDESTRIAN IMPACT - A CASE REPORT
Teodora Kiryakova1, Alexandar Alexandrov2
1
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. Department of Forensic Medicine and Deontology, Medical faculty, Medical University,
Sofia-1431, Bulgaria
докладващ автор
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абстракт
One of the most important things in forensic medicine and law practice is the correct
interpretation of injuries, especially in the case of motor vehicle accidents. Injuries to the
body of pedestrians in an accident occur both from the vehicle and from the contact with the
ground and can be equivalent to the tеstimony of a witnеss to the accident. The information
provided by the forensic medical examiner helps law enforcement and the court to find out
what happened, what was the position of the deceased during the accident, how fast death
occurred and in some cases the potential causes of the accident. We present a case of a 21year-old woman who died in a motor vehicle accident, examined in the Department of
Forensic Medicine and Deontology, Medical Faculty, Medical University-Sofia, Bulgaria.
The analysis of all materials in the case presented, revealed contradictory testimonies
regarding the events that occurred, therefore the role of forensic examination was of great
importance for clarifying the case. The observed injuries on the body and the clothes of the
deceased, established during a full forensic autopsy, were used to determine the most probable
mechanism of occurrence.
Key words: Motor vehicle accident, reconstruction, pedestrian, injuries, forensic medicine
ЕФЕКТИ НА ТАКРИН ВЪРХУ ЧОВЕШКИ МЕЛАНОМНИ КЛЕТКИ А2058
Феодорова Я., Йотов В., Зайцева Е., Ардашева Р., Драганов М.
Медицински университет – Пловдив, катедра „Медицинска биология”, катедра
„Медицинска физика и Биофизика”
докладващ автор
Виктор Йотов
абстракт
Въведение Такрин е холинестеразен инхибитор (Summers, W. K., Ahmed et al.).
Освен инхибиране активността на ацетилхолинестераза и бутирилхолинестераза,
субстанцията подтиска активността на хистамин N-метилтрансфераза (Taraschenko et
al.) и топоизомеразите (Mansouri et al.). В настоящето проучване е изследвана
цитотоксичната активност на такрин ин витро върху човешки меланомни клетки от
клетъчна линия А2058. Материали и методи Клетъчни култури (А2058) бяха третирани
с такрин за 2, 4, 24, 48, 72 часа. в концентрации: 1; 10; 20; 40; 60; 80; 100 g/ml. След 72
часа всички проби са изследвани за виталност, която е определена количествено чрез
МТТ-тест. Проведено бе микроскопско наблюдение на културите за оценка евентуални
промени в морфологията на третираните и нетретирани клетки, отглеждани при същите
условия. В независим експеримент клетъчната виталност е определена чрез клетъчен
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импедансометър. В този случай клетките са третирани с концентрации на такрин от 1
до 80 g/ml. Резултати Промени в клетъчни култури А2058, третирани с концентрации
60, 80, 100 g/ml такрин, се отчитат на 2-ия час от началото на третирането: монослоят
се разрушава, клетките се окръглят и умират. На 24-ия час това се отчита и за култури,
третирани с 40 g/ml такрин, а на 72-ия час от началото на третиране същите промени
се отчитат и за клетки, третирани с 20 g/ml такрин. За 2 часа време на третиране с 20
g/ml такрин виталността е 90,29% , а за 72 часа – 50,44% . Такрин в концентрация 40
g/ml намалява клетъчната виталност от 73,24% до 4,81%. Заключение Установен е
силен, зависим от времето и дозата, цитотоксичен ефект на такрин върху човешки
меланомни A2058 клетки.
Ключови думи: такрин, клетъчни култури
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АСИСТИРАНАТА С РОБОТ ГИНЕКОЛОГИЧНА
ХИРУРГИЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ – ДВУГОДИШЕН АНАЛИЗ
Дарина Минева
ЦУ на НЗОК
докладващ автор
Дарина Минева
абстракт
Асистираната с робот хирургия da Vinci e най – голямата хирургическа иновация
през последните тридесет години в света. Целта на статията е анализ на приложението
на АРХ в гинекологичната практика в България. Методика: статистически данни от
оперативна дейност чрез АРХ в гинекологията за 2020 година и първото тримесечие на
2021 година в България. Резултати: Изследвана е дейността на четири болници,
притежаващи апаратурата da Vinci. През 2020г., процедурите на доброкачествени
новообразувания чрез АРХ съставляват двадесет процента от дейността, а през първите
три месеца на 2021 година – петнадесет процента. Дискусия: критерий за предприемане
на интервенция чрез АРХ при миома е наличие на индекс на телесна маса >35.
Анализът показва тенденция на увеличаване на извършените АРХ процедури при
доброкачествени заболявания, спрямо злокачествените четири пъти през 2020година и
6 пъти през 2021 година. Изводи: Предпочитанието на АРХ се дължи на по-нисък
процент на интраоперативни и постоперативни усложнения в сравнение с коремни и
вагинални хистеректомии. В България, АРХ показва тенденция на покачване на
дейността за случаите при доброкачествени заболявания, спрямо злокачествените
новообразувания. Заключение: АХР навлиза бързо в медицинската практика в България
и се утвърждава в гинекология.
Ключови думи: минимално инвазивна хирургия, асистирана с робот хирургия, да
Винчи, хистеректомия, миома. гинекология.
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ХИПЕРТОНИЯТА КАТО РИСКОВ ФАКТОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Димитър Чонов
Медицински Факултет, Тракийски Университет
докладващ автор
Димитър Чонов
абстракт
През последните години все по-голямо внимание се обръща на честотата на
разпространение и риска от колоректалният карцином (КРК) особено при пациенти с
метаболитният синдром. КРК е на трето място по честoта малигнено заболяване на
гастроинтестиналният тракт. Метаболитният синдром представлява съвкупност от
нарушения, включващи затлъстяване, инсулинова резистентност, захарен диабет,
дислипидемия и хипертония. Хипертонията и карциномът са две многофакторни, тежки
и хронични заболявания. Материали и методи: За целта са изследвани 49 пациенти с
колоректален карцином оперирани в Хирургичните клиники на УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович„ - Стара Загора, в периода 2017-2019 година. От изследваната група
случаи с колоректален карцином (n=49) пациентите са на възраст между 50 и 88 години
(медиана 73,00 години , средно 71,88 ± 9,28 години). От тях 46,9% са мъже (n=23), а
53,1% са жени (n=26). Резултати: При изследване на клиничните данни на пациентите с
КРК наличие на ректорагия се наблюдава при 18.4%, диария при 4.1%, хипертония при
77.8%. Диабет тип II е отбелязан само при 6 от пациентите 12,24%. Средната стойност
на хемоглобина при изследваната група пациенти е 115.45±5.19 g/l. Заключение: От
изключителна важност за пациентите с КРК е своевременното диагностициране на
хипертоничната болест и адекватното й лечение, за да могът да продължът с терапията
си без риск от усложния. Оценяйвайки социалната значимост на метаболитния синдром
и тенденцията за повишаване на честотата на КРК, установяването на предиктори за
оценка на риска от развитие на тази неоплазия е изключително важно.
Ключови думи: колоректален карцином, хипертония
ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩИ НИВАТА НА СЕРУМЕН ВИТАМИН
Д.
Живка Цокевa1, Мария Ганева1, Елина Александрова2
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Kатедра „Физиология, патофизиология и фармакология”, МФ, ТрУ
2
Kатедра по „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и
дерматовенерология”, МФ, ТрУ
докладващ автор
Живка Цокева
абстракт
Витамин Д е прохормон, участващ в множество билогични процеси. Ефектите на
витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна са добре известни. Натрупват се данни
за имуномодулаторната роля на витамин Д, както и за влиянието му върху клетъчната
пролиферация, диференциация и апоптоза.Установена е връзка между серумното ниво
на витамин Д и развитието на някои системни заболявания. Дефицит на витамин Д е
установен при автоимунни заболявания, злокачествени заболявания, сърдечно съдови и
метаболитни увреждания. Серумната концентрация на витамин Д зависи до голяма
степен от някои външни фактори като диета, тип кожа, географската ширина, което
частично обяснява интериндивидуалните различия във витамин Д-статуса. Значение за
концентрацията на витамин Д имат генетични полиморфизми, касаещи предимно
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неговия метаболизъм. Описани са полиморфни варианти на гени, участващи в синтеза
на холестерол (DHCR7), хидроксилирането (CYP2R1, CYP27B1, CYP24A1) и
транспорта (GC) на витамин Д. Обсъждат се също полиморфизми на витамин Дрецептора. С подчертано значение са полиморфизмите наCYP2R1 и GC гените.
Полиморфизмите rs10741657 и rs10766197 на CYP2R1 и rs7041 и rs4588 на GC гените
са функционални и генотипът може да определя ниска концентрация на витамин Д.
Познанията за генетичните детерминанти на човешкия витамин Д статус допринасят за
изясняването на патогенезата на редица заболявания и за идентификацията на
рисковите популации. Генетичните полиморфизми могат да обяснят както
популационни разлики във витамин Д-нивата, така и вариации в отговорa на организма
при витамин Д суплементация.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОМАШНИЯ КАРЦИНОМ
Мехмед Шабан Хаджи
Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
докладващ автор
Мехмед Шабан Хаджи
абстракт
Класификация на стомашния карцином Мехмед Шабан Хаджи Катедра „Обща и
клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ - Медицински Факултет,
Тракийски Университет, Стара Загора Стомашният карцином (СК) заема 6,8% от
всички злокачествени тумори, което го нарежда на пето място след рака на белия дроб,
гърдата, колоректалния карцином и рака простатата. Всяка година приблизително 723
000 души загиват от СК, като данните от European Cancer Information System (ECIS)
показват, че в България ракът на стомаха е на единадесето място в структурата на
злокачествените заболявания и при двата пола с ангажиране от 17,6 души на 100 000
население. Данните сочат още, че мъжкият пол се засяга два пъти по-често в сравнение
с женския. Съществуват различни модели за класифициране на СК, базиращи се на:
макроскопския изглед на тумора; неговите хистологични особености, наличието на
специфични мутации в туморните клетки и др. Развитието на медицината и в частност
на всички клинични (патоанатомия, гастроентерология, хирургия, онкология и
радиология) и базисни науки (молекулярна биология, биохимия и биофизика), свързани
с диагностицирането и лечението на СК, налага усъвършенстване на различните видове
класификации, чиято цел е решаваща по отношение на стадирането, оценката и
прогнозата при СК, както и терапевтичното поведение при всеки индивидуален случай.
Настоящото проучване има за цел да представи видовете класификации на СК и да
проследи развитието и промените им в периода от 1926г. до 2013г.
Ключови думи: стомашен карцином, класификация
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ЛЕКОПРОТИЧАЩИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 НЕ ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНИЯ ФИТНЕС НА ЕЛИТНИ БЪЛГАРСКИ
ФУТБОЛИСТИ
1
Здравко Тарълов , Петър Димов1, Иван Груев2,3, Благой Маринов1, Стефан
Костянев1
1.
Медицински Университет – Пловдив, катедра Патофизиология
2.
МДЦ ”Еуровита”, София
3.
НМТБ ”Цар Борис III”, София
докладващ автор
Петър Димов
абстракт
Въведение: Редица български професионални футболисти бяха засегнати от
COVID-19 инфекцията, като всички те се завърнаха към активна състезателна дейност
скоро след това. Липсват достатъчно проучвания, показващи дали инфекцията може да
повлияе представянето на играчите на терена в дългосрочен план. Целта на
проучването бе да се оцени функционалният капацитет на елитни български
футболисти преди и след прекарана COVID-19 инфекция, посредством кардиопулмонален тест с физическо натоварване (КПТН). Материал и Методи: Бяха сравнени
показателите от КПТН и спирометрия на 8 български футболисти от Първа лига, като
част от предсезонната им функционална диагностика. Всички играчи бяха прекарали
лека форма на COVID-19, един до два месеца преди изследването. Тестът бе проведен
със стандартизиран инкрементен протокол на тредмил или велергометър, а газовата
обмяна оценена посредством система за КПТН (Ultima PFX, MedGraphics, USA).
Резултати: Не се откри статистически значима разлика между постиженията на
спортистите преди и след COVID-19 в продължителността на теста (15.55±2.10 vs
16.0±1.50 min, p=0.562), максималната кислородна консумация VO2max/kg (46.87±5.92
vs 48.32±6.43 ml/kg/min, p=0.515), вентилаторния праг (VT1) като процент от
натоварването (79.63±4.80 vs 78.38±5.85, p=0.719) и максималната пулсова честота
(178.88±7.83 vs 176.0±8.94 уд/мин, p=0.297). Нямаше промяна и в показателите от
спирометрията като форсиран витален капацитет (FVC%) (101.14±4.49 vs 100.63±8.16,
p=0.884) и форсиран експираторен обем за една секунда (FEV1%) (98.57±15.49 vs
98.0±15.62). Заключение: Лекопротичащите случаи на COVID-19 не оказват влияние
върху функционалния капацитет на елитни български футболисти, оценени чрез КПТН.
Въпреки това, трябва да се обръща специално внимание на индивидуалните различия и
особености в протичането на болестта.
Ключови думи: COVID-19, футбол, кардио-пулмонален тест с натоварване
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ И АКТУАЛНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
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докладващ автор
Радостина Маджарова
абстракт
Строителството е важен отрасъл на производството, традиционно добре развит в
България. Представлява високо рискова икономическа дейност, която ангажира
значителен брой работници и е свързана с множество опасности. Трудовият процес
включва използването на разнообразни материали, машини и съоръжения. Вредните
производствени фактори са пренапрежение, шум, вибрации, производствен
микроклимат, прах, биологични фактори. Целта на изследването е подобряване на
здравето на работещите в строителството чрез предлагане на подходящи мерки за
превенция и промоция на здравето на работното място. Обект на изследването са 98
лица, работещи в строителството в Северна България, хоспитализирани в УМБАЛ –
Плевен през периода 2017 – 2020 год. Установени са заболявания на опорно –
двигателния апарат, периферната нервна система, професионална глухота, дерматити и
белодробни заболявания. Направени са изводи и дадени препоръки за превенция на
професионалните болести и трудовите злополуки в разгледания отрасъл на
производството.
Ключови думи: строителство, производствени фактори, професионални болести.

SEROLOGICAL STUDY OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE AMONG PATIENTS
WITH RESPIRATORY TRACT INFECTIOUS AND FEVER WITH UNKNOWN
ORIGIN (FUO) DURING THE TWO-YEAR PERIOD (2019 – 2020)
Snezana Dikova1, Dragana Angelov1, P. Genova-Kalou1, Kamelia Yotovska2
1
National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Department of Virology, NRL “Cell
culture, rickettsia and oncogenic viruses”, Blvd. 44A “Gen. Stoletov”, Sofia, Bulgaria;
2
Faculty of Biology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Blvd. 8 “D. Tsankov”, Sofia,
Bulgaria
докладващ автор
Снежана Дикова
абстракт
Mycoplasma pneumoniae was a common human pathogen. It may cause both endemics
and epidemics during any season. Causing disease manifestations ranging from asymptomatic
respiratory infection, fever with unknown origin (FUO) to severe atypical bacterial
pneumonia (AP). Therefore, rapid and correct etiologic diagnosis strongly depends on
laboratory diagnosis for this infection. Serology was the standard laboratory method for the
diagnosis of M. pneumoniae infection. The aim of our study was to determine the serological
response in patients with different respiratory tract infections or FUO presumed with/without
M. pneumoniae. The study was conducted at NRL “Cell cultures, ricketssia and oncogenic
viruses”, at NCIPD - Sofia. Presence of anti-M. pneumoniae IgM and IgG antibodies in the
serum samples were determined by enzyme-linked immunoassay (ELISA). Serum specimens
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were collected from 268 patients of both sexes with clinical evidence of respiratory infection
aged 18 to 70 years, during a 2-year period (2019 – 2020). 67 of 268 (25 %) serum samples
were with detectable levels of specific IgM, together with other serological markers indicating
M. pneumoniae infection. Detection of specific IgM antibody, which appears early in most
microbial infection and has a short half-life, was ideally suited for rapid diagnosis of recent or
current infection. Female : male ratio in positive patients was approximately the same (2 : 1).
Mostly of the patients positive to M. pneumoniae infection were young adults in active age
(12 – 40 years). Seasonal distribution was not noted. 166 of 268 (61,9 %) were with IgG
antibodies, which level remained elevated for many weeks and were not useful diagnostically.
Key words: Mycoplasma pneumoniae, enzyme-linked immunoassay (ELISA), atypical
bacterial pneumonia, fever with unknown origin (FUO)
ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ОВАРИАЛНИ ТУМОРИ И БРЕМЕННОСТ
Стоян Стоянов, Силвия Мангърова, Мария Магдалена Игнатова, Емилия
Кисьова, Кони Иванова
Медицински Факултет, Тракийски Университет
докладващ автор
Стоян Стоянов
абстракт
Честотата на овариалните тумори по време на бременност е от 1: 300 до 1: 556
бременни, От всички овариални тумори по време на бременността, малигнените тумори
са с честота : 1 на 15000 до 1 на 32000. Доклад на случаи: И. К. постъпила в Г.О. на
УМБАЛ Стара Загора с диагноза: Graviditas m.l. IV. Kysta ovarii dextra. При ехографски
преглед е установена киста на десен яйчник с овална форма, гладки вътрешна и външна
стени, изпълнена с течност с размери 111/94 мм. диагностицирана още в 8 гестационна
седмица. В 14 гест.седм. е хоспитализирана - десностранна аднексектомия и
клиновидна резекция на левия яйчник с хистологичен резултат - „серозен тумор с
нисък малигнен потенциал. При втората пациентка Н.С. на 25 години постъпила с
приемна диагноза Graviditas ml IV. Kysta ovarii sinistra. Стойностите на Са 125 при
постъпването 432 U/ml. При сонография е установена еднокамерна ехографски
нехомогенна киста на левия яйчник с р/ри 75/47 мм в 14 гестационна седмица. От
хистологично изледване на туморната формация - ляв яйчник със серозен тумор с ниска
степепен на малигненост. При първата пациента се направиха 3 цикъла на
химиотерапия в - 25 , 28 и 31 гестационна седмица. В 33 седмица последва спонтанно
нормално вагинално раждане. При втората пациентка след цезарово сечение е роден
нормален плод. Комбинацията от карцином на яйчника и налична бременност е
рядкост, която поставя много въпроси в диагностично и терапевтично отношение.
Намирането на правилното решение е не еднозначно, поради неизясненото влияние на
бременността върху карцинома на яйчника и върху граничните варианти на
яйчниковите тумори.
Ключови думи: бременност, серозен тумор на яйчника, химиотерапия
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POLYPHENOL CONSTITUENTS OF GRAPE POMACE FROM THE LOCAL
BALKAN VARIETY MAVRUD POSSESS ANTIOXIDANT AND ANTITUMOR
ACTIVITY AGAINST BREAST CANCER
Iskra Yankova1, Ralitsa Radoeva2, Bozhidar Enchev2, Maria Karsheva2, Elena Ivanova1,
Inna Sulikovska1, Ivan Iliev1
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– Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum,
Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev str., bl. 25, 1113 Sofia, Bulgaria
2
- University of Chemical Technology and Metallurgy, 1756 Sofia, Bulgaria, 8 blvd. Kliment
Ohridski
докладващ автор
Iskra Yankova
абстракт
Grape pomace is the main by-product of winemaking, a valuable source of polyphenols
with antimicrobial, antioxidant and anti-cancer effects. The extracts of grape seeds and marcs
are of strategic importance for the development of new therapeutic approaches against certain
cancer diseases, including breast cancer. The aim of our study was to investigate the
antioxidant and antitumor potential of the polyphenol fraction of grape pomace obtained after
the vinification of the local Balkan grape variety Mavrud. Material and methods: We
performed Soxhlet extraction with 50% ethanol solution and determined the total polyphenol
content of the extracts by Folin-Ciocalteu colorimetric method. The obtained extracts were
characterized by HPLC-DAD and their antioxidant activity was studied with DPPH assay.
The cytotoxic effect and antiproliferative effect of polyphenols were tested on 3T3, MCF10A, MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines by MTT assay. The results showed higher total
polyphenol content in the marc compared to the seed extracts and prevalence of gallic acid,
catechin and epigallocatechin. We established a partially correlation between antioxidant
activity and total polyphenol content. The studied extracts had a low cytotoxic effect, and the
seed extracts showed a higher antitumor activity and potential for treatment of luminal breast
cancer. Conclusion: This study provided new data on the biological effects of wine byproducts from the local Balkan grape variety Mavrud. Our results have shown high
antioxidant potential and opportunities for therapeutic use against luminal breast cancer,
prerequisites for application in the pharmaceutical, cosmetics and food industries.
Acknowledgements: This investigation is partially financed by grant 12079 of the Research
division of the University of Chemical technology and Metallurgy.
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RESERVING CLAIMS IN TWO STEPS
Kleida Haxhi, Etleva Llagami, Endri Raço, Oriana Zaçaj
Polytechnic University of Tirana, Faculty of Mathematical Engineering and Physical
Engineering
Reporting author
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Abstract
To estimate IBNR reserve standard actuarial methods apply development factors to
claims paid to date and reported to date. The separate estimate of pure IBNR (Incurred But
Not Reported) and IBNER (Incurred But Not Enough Reported) can be addressed in a number
of ways. We define “pure IBNR” to mean the estimate of ultimate losses for claims not yet
reported; “IBNER” or “development on known claims” to mean the estimate of ultimate
losses for known claims, less currently reported amounts; and “total IBNR” to mean the total
of these two amounts. We applied several methods to calculate estimates that ultimately
proved to be more accurate than traditional triangle methods.

ANTI CORONA VIRUS ACTIVITY OF NEW SYNTHESIZED CHALCONE WITH
MONO SUBSTITUTED AROMATIC RINGS IN CELL CULTURES
R. Marinov1, M. Zaharieva2, N. Markova3, P. Genova-Kalou1,
1
National Reference Laboratory “Cell cultures, rickettsia and oncogenic viruses”,
Department of Virology, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
2
The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria
3
Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria
докладващ автор
Radoslav Marinov
абстракт
Introduction: Corona viruses are widely speeded in human population. Infection with
human coronavirus 229E (HCoV-229E), often cause cold like symptoms and can result as
cytocidal and/or in some cases persistent infection in host cells. Searching for specific
treatment is actual. Our target is the group of chalcones (1,3-diphenyl-2-propene-1-on). Since
of their low toxicity and mutagenicity they are an attractive object of research. The aim of this
research was to evaluate, employing colorimetric assay, the cytotoxicity and antiviral activity
of a 2 hydroxy chalcone against human alpha coronavirus (HCoV 229E) in cell culture.
Materials and methods The in vitro antiviral activities and cytotoxicity of the 2hydroxychalcone (chalcone) was evaluated. Monolayer cell lines: African green monkey
kidney (VERO E6) were used as model systems for the experiments. Colorimetric MTT
method and CPE inhibition test were employed to evaluate chalcone’s alpha human corona
virus strain 229E inhibitory lytic activity and the viability of infected and uninfected cell
culture. Results: Cytotoxicity of the chalcone was determined. The survival of the treated
monolayer cells from the cell line decreases when concentration of the tested chalcone
increases. Maximum non-toxic concentration (MNC) for VERO E6 cell is 0.02 mg/ml.
Microscopic examination of infected monolayer morphology and MTT assay, with applied
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chalcone at concentrations under MNC shows HCoV 229E‘s different degree of CPE
inhibition after 96 hours of treatment. The 2-hydroxychalcone has IC50 0.040 mg/ml against
HCoV229E. Conclusion: The concluded research demonstrates that this chalcone has a
promising Human Corona Virus 229E activity in cell cultures.
КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В АЛУВИАЛНИТЕ
НАСЛАГИ НА ЯМБОЛСКО-ЕЛХОВСКИ РАЙОН ПРИ МЕТЕОРОЛОЖКА
СУША
Гергана Друмева-Антонова
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - НИМХ
докладващ автор
Гергана Друмева-Антонова
абстракт
Анализирани са измененията на нивата на поровите подземни води в ЯмболскоЕлховски хидрогеоложки район следствие метеороложка суша. Разгледани са техните
ходографи на средногодишна база за 30 годишен период на измервания. Определени са
трендовете на изменение на водните нива и максимално достигнатото понижение от
метеороложкото засушаване в края на миналия век. Получените резултати биха били
полезни при управлението на водните ресурси и устойчивото им използване при суша и
биха намерили приложение в предстоящите за разработване нови Планове за
управление на водите при суша.
Ключови думи: поровите подземни води, Ямболско-Елховски хидрогеоложки район,
трендовете на изменение на водните нива, метеороложко засушаване
МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ
НА СКЛОННИ КЪМ РАЗВОДНЯВАНЕ СУХИ ТОВАРИ.
Делян Щерев
"Параходство БМФ" АД
докладващ автор
Делян Щерев
абстракт
Характерът на аварийните произшествия с корабите, превозващи в насипно
състояние на склонни към разводняване сухи товари (група A от IMSBC Code), дава
основание да се счита, че те са следствие от погрешни действия или нарушаване на
одобрени правила и методики от страна на операторите на корабите, в т.ч. и недооценка
на риска при организацията на превозите. В статията е направен опит за анализ на
приложимостта на известните методи за оценка на риска с цел - повишаване на
управлението на безопасността в корабоплаването.
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РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО МЕЖДУ СЪРВЪР И КЛИЕНТ В
JAVASCRIPT ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Емил Ангелов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
докладващ автор
Емил Ангелов
абстракт
Проблемът е разпределяне на задачите, според определени критерии. Аналогията
при валидиране на данни – може да се извърши при клиента или на сървъра, или и на
двете места, а може и да се разпредели. Обработката на изображения изисква ресурси.
Работа само при клиента е несигурна. Зависи от характеристиките на клиентската
машина. Прехвърлянето към сървъра и обратно изисква трафик и скорост в двете
посоки. Изследват се комбинация от променливи фактори като: конкретната обработка,
условията при клиента, параметрите на изображението, моментната скорост на
връзката, възможностите на сървъра /в частност локален/... Вариант е обработка на
миниатюра при клиента, докато оригинала се качва на сървъра и ще се обработи там.
Съществува и въпрос къде да съхраняваме резултатите от обработката – междинни и
финални. Показването им на клиента в умалени копия – работни миниатюри повишава
ефективността като цяло. Трафикът е по RTC канал или по FTP, след тест и сравнение.
AJAX - концепцията за асинхронна комуникация влиза в употреба. Минимизиране на
трафика за максимум обработки за единица време. При мощен сървър и добра връзка, с
едно „качване“ и „сваляне“, и помежду им – паралелната обработка на миниатюра при
клиента и оригинал на сървъра е идеалният случай. По-вероятно обаче е миниатюрите
при клиента – браузър, да играят контролно - представителна роля. Крайните варианти
са повод на изследване на вариативно-междинен процес на разпределяне на задачите.
Междинният трафик - свит до дефинирани скриптови обозначения на обработките с
техните параметри.
ИНТЕРНЕТ СВРЪЗКИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ,
СИГУРНОСТ.
Светослав Енков, Емил Ангелов
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
докладващ автор
Емил Ангелов
абстракт
Разглеждат се: WebSockets, socket.io, WebRTC. Откриват се прилики и разлики
помежду им. Търсят се предимства и недостатъци при решаване на задачи от различни
категории. Проследяват се поддръжката и развитието им и се очертават тенденции в
тяхната
бъдеща
употреба.
Статията
фокусира
и
върху
проблемите
сигурност/несигурност. Разглежда се реално приложение за клиент-сървърна обработка
на изображения, както и за разпределена между клиенти обработка с и без сървърно
участие. Изследва се ролята на факторът свръзка – скорости, трафик, надеждност.
Търси се вариативен подход при определянето на най-подходящата за конкретните
обработки конфигурация от свръзки. Повод за изследването е ролята на свръзката и
нейното отражение върху производителността и надеждността на фотообработките. На
базата на многофакторни измервания, като резултат с все по-голяма сила се налага
изводът, че за оптимизирането на процеса е задължително използването на променливо
канализиране от вски изброен тип свръзка.
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СПОСОБ ЗА ОСОВБОЖДАВАНЕ НА ЗАСЕДНАЛ ПЛАВАТЕЛЕН ОБЕК В ДОК,
ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА ЧРЕЗ
ПРОПЕЛИРАНЕ
Ивайло Иванов
Технически Университет - гр. Варна
докладващ автор
Ивайло Иванов
абстракт
Способ за осовбождаване на заседнал плавателен обек в док, чрез подаване на
допълнително количество вода чрез пропелиране Автор: к.д.п. д-р инж. Ивайло Я.
Иванов Ключови думи: пропелиране, напор, влекач, плавучест, засядане Засядането на
търговските кораби е един от често срещаните проблеми на море, особено при
преминаването им през теснини и канали. Настоящата публикация дава насоки за
освобождаване на заседнал обект в док, чрез добавяне на допълнително количество
вода, посредством позициониране на влекач в близост до дока и насочване на водна
струя в него. Операцията е възможна чрез подходящо насочване на азиподите на
влекача и създавайки необходимия воден напор за повишаване на нивото на водата в
дока. Способа спестява разходи по удълбочаване на дока с технически средства и
улеснява, предвид това, че в дока вече е позициониран плавателен съд, което усложнява
изпълнението на дълбоководни дейности за освбождаването му.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОНЕН ТРЕНАЖОР ЗА ОЦЕНКА НА
ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАКТИЧЕСКА МОРСКА
БУКСИРОВКА
Ивайло Иванов
Тегхнически Университет - гр. Варна
докладващ автор
Ивайло Иванов
абстракт
Използване на навигационен тренажор за оценка на възможните рискове при
изпълнение на фактическа морска буксировка Автор: Ивайло Я. Иванов Ключови думи:
симулация, тренажор, риск, буксировка, възможност С развитието на съвременните
технологии, навигационните тренажори все повече и повече навлизат в учебния процес
на морските лица, освен за образователна цел обаче, те могат и да се използват и като
средство за оценка на рисковете при дадена морска операция. Настоящата публикация
дава насоки за ползване на тренажорите, като средство за симулиране на различни
събития, които могат да съпътстват провеждането на морска буксировка и от там да се
определят превантивни действия, и възможности за намаляване на рисковете при
осъществяването й. Приносът от всичко това е минимизиране на разходи в следствие
възникване на непредвидими ситуации и запазване на човешкия живот на море.
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INTERACTIONS OF TEAR FILM LIPID LAYER WITH SURFACE-ACTIVE
COMPAUNDS
Petar Eftimov, Nikola Peev, Georgi Georgiev
СУ "Св. Климент Охридски"
докладващ автор
Петър Ефтимов
абстракт
The ocular surface is covered by a complex multi-layered film - the tear film (TF). The
uppermost component consists of lipids produced chiefly by the meibomian glands. The
interaction of that lipid phase with the aqueous component of the tear film leads to the
stabilization of the TF by (i) decreasing its surface tension and (ii) - improving its viscoelastic
properties. Destabilization of the tear film is associated with dry eye syndrome (DES), which
diminishes the capability for work and the quality of life of the affected individuals. The aim
of this study is to better understand the observed eye drops–tear film interactions by exploring
the biophysical aspects of specific surface-active compounds, cetalkonium chloride (CKC)
and poloxamer 188 (P188), which are present in oil-in-water emulsions. We performed
experiments on human meibomian lipid extracts, which demonstrated that the studied
compounds specifically affect the tear lipid film enhancing its structure, surfactant properties,
and elasticity.
Keywords: surface-active compounds, dry eye syndrome, tear film, dilatation rheology

PROPERTIES OF TIO2 THIN FILMS PRODUCED BY IBSD
Altin Gjevori, Luan Kola
Polytechnic University of Tirana
Reporting author
Altin Gjevori
Abstract
Titanium dioxide (TiO2) belongs to the family of transition metal oxides. Among the
semiconductors, TiO2 (Eg = 3.2eV) has proven to be the most suitable for widespread
environmental applications, since it is biologically and chemically inert; it is stable with
respect to photocorrosion and chemical corrosion. TiO2 can be prepared in the form of
powder, crystals, or thin films. While powders are frequently utilized, thin films prepared by
PVD processes, are also under investigation. In this work we have utilized Ion Beam Sputter
Deposition for obtaining TiO2 thin films. The deposition is performed in an existing
experimental setup previously used for investigations on Ag and Ge thin film PVD processes
where the influence of the sputtered and reflected particles and their accompanying energy
flux on the grain size, surface morphology and conductivity have been measured. By
adjusting the geometry between incident ion beam, sputter target and substrate, independently
from the primary ion energy and species, a controlled deposition of samples is possible.
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ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ
ВЪРХУ ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА БАСЕЙНА НА РЕКА ТУНДЖА INFLUENCE
OF CLIMATE CHANGE AND HUMAN ACTIVITY ON WATER RESOURCES OF
THE TUNDJA RIVER BASIN
Донка Шопова
ИИКАВ-БАН
докладващ автор
Донка Шопова
абстракт
The objective of this paper is to provide guidelines for reconstruction of the sustainable
water management and development of agriculture in the Tundja River basin. Due to the
climate change and some inappropriate water-related human activities, the Tundja river basin
has developed loss related to limited water resources which have impeded the sustainable
development of agriculture in this region. In this paper, the impacts of human activities on the
water resource usage in Tundja River basin are analysed in terms of runoff in the river, water
conveyance efficiency of the canal system and irrigation water use efficiency in the field,
replenishment and exploitation of groundwater resources.
Keywords: water resources, human activities, climate change
ПОСТЕРИ

DETERMINATION OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SODIUM
IRON(II) SELENATE
Dencho Mihov, Rumyana Yankova
Department of Chemistry, Assen Zlatarov University,
Prof. Yakimov Str. 1, Burgas 8010, Bulgaria
абстракт
The double salt (Na2Fe(SeO4)2.2H2O) crystallizes from the saturated ternary solution
(Na2SeO4 + FeSeO4)(aq) at 298K, which is vigorously stirred for two days. The solid phase is
filtered and dried at room temperature for several weeks. Infrared spectra of Sodium iron(II)
selenate are presented and discussed. The calculated weight loss from the TG curve of the
thermo-gravimetric analysis corresponds with the stoichiometric composition,
Na2Fe(SeO4)2.2H2O. The dehydration process begins with loss of two water molecules
(350°C). Using the experimental data obtained from the differential scanning calorimetry
(DSC), the specific heat capacities (Cp,m) and the thermodynamic values
𝑜
𝑜
𝑜
(∆𝑇𝑇 , 𝑆𝑚
, ∆𝑇𝑇 , 𝐻𝑚
, −∆𝑇𝑇 , 𝐺𝑚
/𝑇) of the synthesized Sodium iron(II) selenate were calculated. The
temperature dependences of their molar heat capacities were determined by regression
analysis. According to relationships of thermodynamic functions the calculated values can be
used to compute the other thermodynamic energies and estimate directions of chemical
reactions according to the second law of thermodynamics in thermochemical field. The
obtained thermodynamic data and the analysis made by them will be useful for synthesis of
materials with specific thermodynamic behaviors, as well as for study on the different areas of
their application.
Keywords: Sodium iron(II) selenate, Thermodynamic properties, Entropy, Enthalpy, Gibbs
energy
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EFFECT OF ACHILLEA THRACICA VELEN. AQUEOUS EXTRACTS AGAINST
HUMAN HERPES VIRUS – 1 AND 2
Mariya Rogova1, Anton Hinkov2, Galena Kaftanova3, Venelin Tsvetkov2, Daniel
Todorov2, Kalina Shishkova2, Ganka Chaneva1, Stoyan Shishkov2
1
- Department of Plant Physiology, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”,
Sofia, Bulgaria
2
- Laboratory of Virology, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia,
Bulgaria
3
- Student Molecular Biology, Faculty of Biology, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia,
Bulgaria
докладващ автор
Galena Kaftanova
абстракт
Achillea thracica (Asteraceae) is a perennial Bulgarian endemic with medical
properties. The species was found only near Manole village, Plovdiv, Bulgaria, and the size of
populations appeared to be reduced mainly by human activities. Ex situ conservation of the
Thracian yarrow was done by applying the micropropagation method. Human Herpes Virus
(HHV) type 1 and 2 are cause of hidden pandemics in global scale, as well as sever clinical
symptoms associated with active replication in the human host. As until now there are 11
license antiherpes drugs. Most of them are based on acyclovir and its derivative. Their
frequent usage leads to the selection of drug resistance strains and patients offen experience
unwanted side effects. Natural products are tolerated better by living organisms and their
complex composition prevent appearance of resistant virions. The aim of the present study
was to investigate the effect of Thracian yarrow aqueous extracts from ex vitro adapted plants
against HHV type 1 and 2. The extracts are obtained from ex vitro cultivated plants, using
water extraction. All tests are done in in vitro experimental settings. MDBK cell line was
used, and also laboratory strain F of HHV – 1 and laboratory strain BA of HHV – 2. The
results showed that the activity of the aqueous extract increased when it was added
simultaneously with the cell inoculation in comparison with ACV (used as a reference
substance) whose activity stayed unchanged in both used experimental arrangements and who
is known to affect only the intercellular stage of HHV replication. Тhis, along with the lack of
virucidal effect suggests that the stage of entry of virus into the cell was impaired and that was
not due to direct inactivation of extracellular virions.

CONTAMINATION EFFECTS IN PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND THEIR
STATISTICAL DATA PROCESSING OF POPULUS PLANTS IN
METALLURGICALL AREA
1
2
Eriola (Zhuri) Hida, Zhivka Muka, 3Eriola Cena, 4Valbona Muda (Lame)
1
Physics Engineering Department, Faculty of Mathematics Engineering and Physics
Engineering, Polytechnic University of Tirana, Albania
2
Mathematics Engineering Department, Faculty of Mathematics Engineering and Physics
Engineering, Polytechnic University of Tirana, Albania
докладващ автор
Eriola (Zhuri) Hida
абстракт
Leaves, because variacionale mechanisms and structures that contribute to absorption,
reflection and transmission, appear as an environment with high heterogeneity, the optical
properties of which depend on multiple dispersal of inside radiation (Bushmann et al., 1998).
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Diffusion of radiation inside the leaf determines the average optical path of the radiation,
which exceeds several times the thickness of the leaf and thus, causes an additional effect on
the radiation absorbed (Gitelson et al, 1996).This increases the probability that a large part of
the radiation captured by pigments. In plants, chlorophyll is a pigment directly involved in the
conversion of light energy into chemical energy. The main photoreceptor in chloroplasts of
higher plants, is chlorophyll a. In addition to chlorophyll a, they contain chlorophyll b and
carotenoids Structurally, all types of chlorophyll are similar to each other. They all contain
four pyrrole rings (also called porphyrin), which are bonded together with double bonds of
methane (CH =) which determine the spectroscopic properties of these pigments. The
skeleton of each pyrrole ring is composed of five atoms (four carbon and one nitrogen), with
the magnesium atom in the center as the nucleus (fig. 1.9), (Lichtenthaler et al., 1987;
Lichtenthaler et al., 2004). Measuring the parameters of Chl fluorescence are increasingly
used in the last three decades of research in photosynthesis and plant ecology. Greater efforts
in scientific research, in recent times, are made discoveries because relations - a result that
exist between phenomena. The process of discovery of these deterministic models, in terms of
the science of statistics, explained by the association. While quantitative expression of the
form and extent of connections between phenomena appear through regression and
correlation. Contamination effect reflected on photosynthetic activity of leaves was very high
particularly on plants located nearer the metallurgical units. The elements monitored in the
metallurgical area are: air suspended solids (LNP), solids with particle dimensions less than
10 microns (PM10), lead content (Pb) in the air, sulfur dioxide content ( SO 2) in air, nitrogen
dioxide content (NO2) in air, ozone content (O3) in air. In this territory the operators exercise
their activity: Steel plant, "Kurum", cement factory "ECF", Ferro-Chrome plant "ACR"
sh.p.k., former DARFO.
Keywords: Chlorophyll fluorescence imaging, steel plant, induction kinetics, photosynthetic
apparatus, contamination effect, statistical processing.
СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА Ti, Zr, Hf(IV) ТЕЛУРАТИ
Георги Русев, Светлана Гениева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
докладващ автор
Георги Русев
абстракт
Използвайки подхода на хидротермалния синтез и прекурсорите TiCl4, ZrOCl2 и
HfO2, HF и H6TeO6 в съответното стехиометрично съотношение, са получени Ti-, Zr- и
Hf- телурати, които са охарактеризирани посредством класически и инструментален
химичен анализ и FT-IR спектроскопия. Получените фази представляват
кристалохидрати със състав Ti(TeO4)2·nH2O, Zr(TeO4)2·nH2O и Hf(TeO4)2·nH2O (n = 24). Проведен е обемен анализ за определяне съдържанието на Me(IV) и Te(VI) в
синтезираните телурати. Инструменталният анализ включва киселинно разлагане на
получените образци с цел получаване на киселинен екстракт, чийто състав е определен
с помощта на масспектрометър ICP MS модел ICAP Q на фирмата Thermo Scientific. В
спектрите от FT-IR анализа се регистрира широка ивица на поглъщане при около 3270
cm–1, дължаща се на симетричните и асиметрични трептения на ОН-групата в H2O, а
ивиците със среден интензитет при 1620 – 1610 cm–1 на трептенето на Н–O–Н.
Регистрираните ивици в интервала 1180 – 1000 cm–1 кореспондират с различните
равнинни и извънравнинни деформации на Te-OH, а множеството ивици при 750 – 500
cm–1, принадлежат на съответните трептения на връзките Me(IV)–О и Те–О. Данните
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относно синтеза и охарактеризирането на кристални четиривалентни телурати са
оскъдни, а такива за нормални телурати на титан, цирконий и хафний отсъстват в
научната литература. С изследване възможностите за синтез на последните и изучаване
на тяхната структура, свойства и термично поведение ще бъдат обогатени
фундаменталните знания за този клас съединения и ще се внесе допълнително
информация относно тяхното приложение.

EFFECT OF POLYMERIC MICELLES SURFACE CHARGE ON DRUG LOADING
EFFICIENCY
Румена Станчева, Еми Халаджова, Петър Петров
Институт по полимери-БАН
докладващ автор
Румена Станчева
абстракт
Polymeric micelles (PMs) have been extensively studied as drug delivery carriers. The
micellar hydrophobic core ensures the solubilization of water insoluble drugs while the
hydrophilic shell improves their biocompatibility and stability. In addition the ionic nature of
the micellar shell has a crucial role on their targeted application. In this work the loading of
ciprofloxacin (CF) into polymeric micelles of different composition was investigated.
Nonionic polymer micelles (NPMs) formed from a triblock copolymer based on poly(ethylene
oxide) and poly(propylene oxide) as well as cationic polymer micelles (CPMs) based on a
poly(2-(dimethylamino)ethyl
methacrylate)-b-poly(ε-caprolactone)-b-poly(2(dimethylamino)ethyl methacrylate) triblock copolymer were used. Both systems were
effectively loaded with CF as the encapsulation efficiency (EE) and drug loading content
(DLC) were determined spectrophotometrically. The micellar systems were characterized by
dynamic and electrophoretic light scattering. The DLC as well as the size of the micelles were
found to increase with the CF concentration. The ζ-potential of NPMs was independent from
the CF concentration. In contrast, for CPMs, the value started to decrease with increasing the
CF amount. This effect was related to the partial electrostatic interaction between poly(2(dimethylamino)ethyl methacrylate) and the drug which has negative surface potential at
neutral pH. The developed micellar systems were considered promising candidates for
treatment of bacterial infections.
Acknowledgements: This work was supported by the National Science Fund (Bulgaria)
Project № КП-06-H41/8.

MOBILE GENETIC ELEMENTS IN PLANTS
Dekova Т., Kitanova М., Miteva D.
SU „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Biology, Department of Genetics
докладващ автор
Тереза Декова
абстракт
Modern concepts of the dynamics and structure of the plant genome reflect the advances
of mobile genetic elements, their molecular structure, properties, mechanism of transposition,
functions, and evolutionary links. As it is known each gene occupies a certain locus, which
from an evolutionary point of view characterizes the genomes as a static system. But the
concept of mobile genetic elements has fundamentally changed this view. It is known that the
instability of certain alleles is due to or is a consequence of the presence of these elements.
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Also called transposons, mobile genetic elements are widespread among all phylogenetic
groups of pro- and eukaryotic organisms, including humans. Understanding the dynamics of
the plant genome were predetermined by the phenomenal discovery of Barbara McLintock in
the 1940s. Now it is known that mobile genetic elements are common in the plant genomes
and typically "coexist" in families. Theу are best studied in corn, wheat, tomatoes, potatoes,
tobacco, millet, petunia, peas, etc. These elements are unstable DNA sequences with two
main properties – genomic inclusion and genomic exclusion. Their inclusion and localization
in the genome are not subject to or determined by specific selectivity. Their characteristic is
they do not have their phenotypic expression but can suppress or induce the emergence of a
new genetic effect in the genome. Also, they have a non-replicative type of transposition, they
have straight or inverted repeated nucleotide sequences at 5 'and 3' ends and cause
chromosomal breaks in place of insertions.
PROTEOMICS – THE GENOME REVERSE READING
Tereza Dekova, Meglena Kitanova, Dimitrina Miteva
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет
докладващ автор
Тереза Декова
абстракт
The past decades are marked by the development of proteomics. Its main purpose is the
large-scale study of proteome – a set of proteins produced in a particular cell, tissue, organ,
system, and organism. So proteomic analysis includes the identification of proteins and their
functions, as well as the interactions between them in biological systems. The emergence of
proteomics is a result of the realization that the final gene product – the protein, is inherently
more complex and closer to function than the gene itself. The emergence of proteomics is a
result of the realization that the final gene product – the protein, is more complex and closer
to function than the gene itself. The main issue in postgenomics is how the genome realized
its specific functions and biochemical activities in cells. The answer is the connection
between the cell transcriptome and proteome, the synthesis and realization of which is
determined by the genome. The transcriptome shows which genes are expressed in the cell
and does not give a picture of the proteins present in it. Two-dimensional electrophoresis and
MALDI-TOF of isolated peptide fragments revealed the protein profile of the cell. To make it
clear that the proteome works in the cell, it is necessary to establish relationships between the
individual proteins. What's next? The proteome is the end product of the gene expression. But
its real role is as a part of the final connection between the genome and cell biochemistry. Its’
analyzes are realized not only through experimental approaches of proteomics and
bioinformatics but also with the application of new technologies and future discoveries of
modern science. Proteomics can give a clearer picture of the mechanisms of various diseases,
as proteins are functional "players" in living organisms.
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MEASUREMENT OF STRESS-STRAIN BEHAVIOUR VS. THE CHEMICAL
COMPOSITION OF IRON PRODUCED AT KURUM INTERNATIONAL
Luan Kola, Altin Gjevori
University of Elbasan
Reporting author
Luan Kola
Abstract
The formation of the structures of steel is a complex process that is conditioned by
multiple factors. Recognizing that the starting point for forming the structure that the steel
inherits in room temperature is austenite structure (this is the most typical case, but not the
only), we can construct a scheme of major transformations that undergoing this structure. The
purpose of this study was to examine the physio-chemical-mechanical properties of iron
produced by the company Kurum International and suggest improvements where they are
needed.

SIMULATION OF A PV SYSTEM CONNECTED TO THE GRID ON TERRACE ON
FIM&IF BUILDING
Urim Buzra
Polytechnic University of Tirana
Reporting author
Urim Buzra
Abstract
The purpose of this study is to assess the potential and economic viability of installing a
PV system on the terrace of the Faculty of Mathematical Engineering and Physical
Engineering, FIM & IF, Tirana, connected to the electrical grid. The terrace of the FIM & IF
building has an area of about 380 m2, and offers a good opportunity to install a PV system as
it creates little or no shading, a very important element in the design of solar systems. The
electricity consumed by the facility under study for 2019 is 66.8 MWh / year. The
implementation of a PV system would partially meet the energy needs of the facility and
would be partially connected to the electricity grid at a certain price set by the Energy
Regulatory Authority (ERE). PVsyst is used as simulation software to design and simulate the
PV system. The main design parameters such as panel orientation, capable and remote
shading are evaluated. System-related data such as module type, overture type are selected
from the database that the software has integrated. The climatic data used are satellite and for
a period of 20 years. Economic and financial data are obtained from several companies that
offer this service in Albanian.
КАЛОРИМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОРИЕНТАЦИОННО ИЗТЕГЛЕНИ
АМОРФНИ ПОЛИЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ ВЛАКНА
Валентин Велев, Андон Попов, Йордан Денев, Никола Тодоров, Тони Ангелов
Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – Бургас, 8010 Бургас, България
докладващ автор
Андон Попов
абстракт
Изследвани и обсъдени са резултатите от високотемпературно ориентационно
изтегляне на аморфни полиетилентерефталатни влакна при различни температури
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(80950С) близо над температурата на встъкляване (~740С). Проследявано е
структурното преустройство на обектите в зависимост от различно гравитационно
натоварване реализиращо различни самосъгласувани безразрушителни ориентиращи
напрежения (0  30 през 3 МПа). Структурните изменения са наблюдавани, оценявани
и анализирани детайлно чрез комплексно сравняване на различните топлофизични
ефекти от експерименталните микрокалориметрични криви с цел установяване на
ориентационни или кристализационни ефекти влияещи на деформационно-якостното
поведение на влакната. Установено е влиянието на параметрите на ориентационното
изтегляне върху развитието на структурата в
изследваните аморфни
полиетилентерефталатни влакна. Потвърдена е ключовата роля на напрежението на
опън върху процеса на кристализация на пробите. Регистриран е впечатляващ растеж
на степента на кристалност на влакната с повече от 40% до почти 44%, при условие че
максимално възможната степен на кристалност на PET е 60-65%. Установено е
влиянието на температурата на изтегляне върху температурата на встъкляване на и
студената кристализация. Изясняване влиянието на основните параметри на
изтеглянето и най-вече на ориентиращото напрежение би могло да се приеме за
определен принос в подходите за подобряване на деформационно-якостните свойства
на изследваните полиетилентерефталатни влакна. Предложена е оптимизация на
ориентационното изтегляне посредством по-ефективно самосъгласуване на
гравитационно термомеханично натоварване на обектите и комбинация на
технологични ориентационни схеми.
Ключови думи: полиетилентерефталатни влакна, ориентационно изтегляне,
микрокалориметрични из-следвания, кристалност.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОРИЕНТАЦИОННОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА
ПОЛИКАПРОЛАКТАМA
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Университет „Проф. д-р Ас. Златаров – Бургас”, 8010 Бургас, България
докладващ автор
Андон Попов
абстракт
Изследвани и обсъдени са някои варианти на ориентационното изтеглянене при
поликапролактама. На база широк набор от изходни изотропни структури и
съответстващи условия на едноосното им изтегляне е изучена възможността за
оптимизиране на безразрушителната сегментална ориентация. Изследването на
ефективността на структурното преустройство освен на основа детайлни адекватни
структурно-механични експерименти е планирана в зависимост и при съблюдаването
на оптимални принципи и подходи, използвайки най-подходящи критериални бази,
методология и методично обезпечаване, както и посредством използване на найактуални технологични схеми и контрол. Използвани са изходни структури от
изотермично кристализирали при температури близки до топене, съдържащи
изключително стабилната алфа кристална форма, през кристализирали при средни
степени на преохлаждане обекти, съдържащи цялото полиморфно многообразие на
поликапролактама в различно количествено съотношение, до силно преохладени
дълбоко закалени стопилки с преимуществено съдържание на делта формата му. Трите
групи полиморфни структури показват своя специфична морфология. Първата –
едрогабаритна морфология с широко разпределение на морфологичните елементи по
размер, втората – средно габаритна сферолитна морфология със средно разпределение
по размер, третата – финосферолитна с тясно разпределение по размер. Установено е,
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че безразрушителното сегментално ориентационно преопаковане в избраните
структури зависи от степенния поетапен подход на термомеханично гравитационно
самосъгласуващо натоварване, определящо безрискови ориентиращи напрежения при
изтегляне. Т. е., спазвайки принципите на постепенност, самосъгласуваност,
минимален престой под термомеханична натовареност и непрекъснатост на носещото
фракционно обогатяване при ориентация.
Ключови думи: поликапролактам, ориентационно изтегляне, методология и методика,
принципи и подхо-ди, технологични схеми.
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Turkey
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Reporting author
Kenan Çağrı Tümer
Abstract
Tropical theileriosis is an important tick-borne disease of cattle that is caused by an
obligate intracellular protozoan Theileria annulata. In addition to the common clinical signs of
Tropical theileriosis such as pyrexia, enlargement lymph nodes, conjunctival petechia, and
anemia, the clinicians may encounter unexpected clinical signs including skin nodules and
bilateral exophthalmos due to conjunctival edema. The main purpose of this report is to
present clinical manifestations and histopathological findings of extensive cutaneous nodules
and conjunctival edema in a calf with Tropical Theileriosis.
Keywords: Calf, conjunctival edema, exophthalmos, skin nodules, tropical theileriosis

CYTOLOGICAL AND ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF BOVINE
ACTINOMYCOSIS: A CASE REPORT
Kadri KULUALP1, Pelin Fatoş POLAT DİNÇER2
1
Dokuz Eylül University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Izmir,
Turkey
2
Dokuz Eylül University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine,
Izmir, Turkey
Reporting author
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER
Abstract
In the anamnesis of the 2.5 year old Holstein breed cow in the family farm, it was
learned that there was a chronic, large, hard and growing swelling in the right lower jaw and
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its appetite decreased day by day. On examination, it was observed that the swelling was
unilateral and spread over a large area in the right mandibular region in the ventrodorsal
direction. This swelling, which was found to be without a wound or fistula, was hard and
immobile on palpation. In addition, it was observed that there was an increase in local
temperature and saliva secretion. Blood biochemistry, ultrasonography and cytology
examinations were performed for diagnosis. Total protein, albumin, alkaline phosphatase,
glucose, total bilirubin, gamma glutamyl transferase, alanine aminotransferase, calcium and
creatine values were measured in blood biochemistry. In the analysis, an increase in the total
protein level and a decrease in the albumin level were detected, and other parameters were
found to be within reference ranges. Ultrasonographic examination revealed thickening of the
subcutaneous layer and a mixed, circular mass with echogenicity covering deeper tissues.
Tissue samples were taken from the same area for cytological examination under aseptic
conditions with a biopsy needle. In Giemsa staining, blood cells with dense cell infiltration
and sulfur granules surrounding inflammatory cell clusters were determined. Detection of
these granules by cytological examination and present clinical symptoms, biochemical and
ultrasonographic findings confirmed that the case was actinomycosis. This case is the first
presentation in our country where cytological and ultrasonographic examination methods
were used in the diagnosis of Actinomycosis.
Keywords: Actinomycosis, Ultrasonography, Cytology

INTRABRONCHIAL FOREIGN BODY AND SURGICAL TREATMENT: A CASE
REPORT
Ziya YURTAL
Reporting author
Ziya YURTAL
Abstract
The case report consisted of a 4-month-old male Cane corse dog brought to Hatay
Mustafa Kemal University Veterinary Faculty, Veterinary Health, Practice and Research
Hospital Surgery Clinic. In the anamnesis, it was learned that the dog had respiratory
problems immediately after eating chicken bones. The first finding detected in the puppy's
clinical examination was severe respiratory distress. In the radiographic examination, a
foreign body with bone opacity at the first 1/3 level of the trachea was diagnosed. Just before
the operation preparation phase, breathing worsened and radiography was taken again. In the
second radiographic examination, it was observed that the foreign body had advanced to the
bifurcation of the trachea. After the operative preparation, the bifurcation of the trachea was
reached with the right 5-6 intercostal thoracotomy. Tracheotomy was performed between the
two tracheal rings, but it was found that the foreign body was not there. It was understood that
the foreign body had advanced into the right main bronchus as an extension of the trachea,
and the foreign body was removed with the help of a hemostatic forceps. Then, the trachea
was repaired with simple continuous suture, the surgical area was closed and a chest tube was
inserted. A clinical control a week later found that the thoracic suture line was infected and
underwent revision surgery. When he was brought back for control two weeks later, the
patient was fully recovered.
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VETERINARY ETHICAL RESPONSIBILITIES AND THE SPECIFIC OF
VETERINARY DECISION MAKING
Angelova, L.
Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет
докладващ автор
Ласка Ангелова
абстракт
Veterinarians have an ethical obligation to provide good care for the animals that they
meet in practice. But ethical and moral issues arise commonly in all spheres of the veterinary
profession. We argue that the adopted concept of ethically correct “medical decision-making”
and “medical decision” does not fully correspond to the range of ethical cases in the
veterinary profession and it is correct to use the term "veterinary decision-making" and
veterinary decision” for all possible cases. Keywords: Veterinary ethics, Veterinary decision,
Medical decision, Professional duties Materials and Methods With the present work, we set
the aim to analyze the peculiarities of the ethical veterinary medical decision in the different
directions of the profession and to compare it with the understanding of the medical
decisions- making. We used the methodology of the evaluation and analytical research
approaches, and the method of comparative analysis. Results Theoretical knowledge on
professional veterinary ethics creates an idea of the principles of professional behavior of
veterinarians in different conditions of their professional activity, which is truly diverse.
Conclusions Following the example of searching for a unified scheme for shaping the right
decision in the service and as a guide for the veterinarian, regardless of the specifics of his
professional realization, we accept the term "veterinary decision" for all cases in which it (the
decision) must be taken by a qualified veterinarian in line to be ethically correct.
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

STUDY ON THE REGENERATIVE CAPABILITIES OF PLATELY-RICH PLASMA
IN EXPERIMENTALLY INDUCED OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT IN
SHEEP
Konstantin Aminkov1, Radostin Simeonov2
1
Department of Surgery, Radiology, Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary
Medicine, University of Forestry, Sofia,
2
Department of General and Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia
University, Stara Zagora, Bulgaria,
докладващ автор
Radostin Simeonov
абстракт
Current research on the treatment of osteoarthritis is mainly focused on the application
of various types of regenerative techniques, including mesenchymal stem cells, whole and
concentrated bone marrow, platelet-rich plasma and its variants. The main sources of these
cell-based therapies are the patient's own blood or tissues. They have anti-inflammatory,
analgesic, reparative and antidegenerative effects. The aim of the present study was to
investigate the regenerative potential of platelet-rich plasma in experimentally induced
osteoarthritis of the knee joint in sheep.
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ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТ НА ХЕРБИЦИДИ ПРИ НАХУТ
Георги Райков
Аграрен Университет Пловдив
докладващ автор
Георги Райков
абстракт
През периода 2018-2020 г. е изведен трифакторен полски опит, в района на с.
Черковна, обл. Разград. Опитът е заложен по метода на дробните парцелки с големина
10 м2 , в три повторения. Целта е да се извърши проучване относно сортовата
чувствителност на два различни сорта нахут (Чаатай и Азкан) към хербициди, да се
установи биологичната ефикасност на хербицидите срещу икономически важни
плевели и влиянието им върху физиологичното развитие и растежа на културата.
Установено е, че активните вещества пендиметалин, метрибузин и изоксафлутол,
приложени ССПП, не предизвикват фитотоксичност и стрес върху културните растения
и не оказват негативно влияние върху получения добив. Активното вещество
метрибузин, приложено вегетативно във фаза 2ри- 4ти лист на плевелите и културата,
предизвиква силна фитотоксичност и стрес върху нахута. Води до опадване на
третираната листна маса, забавяне растежа и развитието на растенията, загиване на
цели растения и редукция на добива.
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ СОРТОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА НАХУТ КЪМ
ХЕРБИЦИДНИ ПРЕПАРАТИ
Георги Райков
Аграрен Университет Пловдив
докладващ автор
Георги Райков
абстракт
Изведен е три факторен полски опит с четири сорта нахут- А1: Балкан А2:
Прогрес, А3:Чаатай, А4: Азкан, през периода 2018- 2020 година. Обект на изследването
са сортове нахут, третирани с хербицидите В1 - СтомпАква (455 g/l пендиметалин) –
350 ml/da, ССПП; В2 - Еклипс 70 ВДГ (700 g/kg метрибузин)- 35 g/da, ССПП; В3 Мерлин флекс 480 СК (240 g/l изоксафлутол) – 21 ml/da, ССПП; В4 -Еклипс 70 ВДГ
(700 g/kg метрибузин)- 25 g/da, 2-4 лист на плевелите и на културата; В5 - Бисмарк (275
g/l пендиметалин + 55 g/l кломазон) – 200 ml/da, ССПП. Установено е нивото на
сортова чувствителност при всеки един от проучваните сортове.
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SYSTEMS THINKING – SO WHAT? A FIRST PERSON VIEW
Martin Sandbrook
Systems Learning, Schumacher Institute, Bristol, UK
докладващ автор
Martin Sandbrook
абстракт
What is ‘systems thinking’? A ‘way of being’. Understanding the world as a complex
unfolding divergent process. It contrasts with the mechanistic, reductionist view which sees
the world as complicated and convergent. In contrast to the heroic assumptions of the
prevailing mechanistic worldview, systems thinking involves inquiry and experiment, holding
an open-ness to other perspectives, commitment to actions only so long as they serve and the
humility to shift when things no longer serve.
Key words: Mechanistic, Complicated, Systemic, Complex, Inquiry
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ЛИЦА, ИЗТЪРПЯВАЩИ НАКАЗАНИЕ
„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ В ЗАТВОРА В ГР. СТАРА ЗАГОРА
Красимира Бенкова, Надя Влаева, Весела Марева, Явор Георгиев, Екатерина
Георгиева
Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора
докладващ автор
Весела Марева
абстракт
Актуалност: Злоупотребата с психоактивни вещества се определя като един от
най – значимите здравни и социални проблеми в световен мащаб. Сред групите
потребители на незаконни вещества с висок процент са лицата, изтърпяващи
наказанието „лишаване от свобода“. Нарастващата употреба на незаконни вещества в
местата за лишаване от свобода, повишаването на броя извършени престъпления под
въздействието на наркотици, или с цел набавяне на средства за закупуването им,
извеждат необходимостта от тяхното изследване. Цел: Целта на настоящата статия е
анализ на факторите, влияещи върху употребата на наркотици при посочената целева
група в Затвора в град Стара Загора. Методи: Реализирано е емпирично изследване,
чрез анкетно проучване, обхващащо 122 лица, лишени от свобода. За реализиране на
изследването са използвани следните методи: теоретично проучване на литературните
източници, относно проблема за престъпното поведение и употребата и злоупотребата
с наркотични вещества, анкетно проучване, статистическа обработка с ANOVA и
анализ на получените резултати. Заключение: Резултатите от изследването извеждат
значението на генералната превенция, като фактор влияещ върху употребата на
наркотични вещества при лица изтърпяващи наказанието „лишаване от свобода“. На
тези основа се извежат препоръки към практиката на социалната работа с тези лица.
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Ключови думи: лишени от свобода, употреба, престъпление, превенция
ТЕХНОЛОГИИ ЗА СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И СОЦИАЛНА ОЦЕНКА
Иван Иванов
ВТУ "св.св. Кирил и Методий"
докладващ автор
Иван Иванов
абстракт
Социалната работа е специфична дейност, която се възползва в значима степен от
постиженията на другите науки. Тя е дейност, която прилага възможностите на психодиагностиката при съставяне на заключение относно възможностите, умствените
потенциали и характерните особености на индивидите. В социалната практика за
поставянето на диагноза се разчита на разпространението на анализа и синтеза, на
причинно-следствените отношения. Социалният работник не може да състави точна
диагноза, ако не свърже актуалното състояние с характерните особености на индивида.
Диагнозата в социалната работа се свързва с участието на клиента и взаимодействието
му със социалния работник. Диагностичния процес в социалната работа е търсене на
отговор, каква е индивидуалната характеристика на клиента, какъв е актуалния му
проблем, какви ресурси и средства има за справяне с него, по какъв начин трябва да се
мотивира за да се справи успешно със ситуацията. В заключение може да се отбележи,
че социалната работа и нейната оценка са средство за разбиране на проблемите, но и за
намиране на решение. Нейната цел е да добавя доза реализъм в реакцията на
управляващите в противоречиви ситуации. Тя е функционално допълнение на
традиционните икономически и технически анализи. Социалната оценка съизмерва
позитивните икономически и технически резултати и очакваните последици. Тази
оценка е средство за оценяване на социалните разходи, рискове и ползи, за определяне
на социална цена, както и на влиянието на тези елементи в разработването на
разнообразни проекти и политики.
Ключови думи: социален работник, диагностика, специфика, оценка
СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – СЪЩНОСТ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВИЗИЯ И
ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
Иван Иванов
ВТУ "св.св. Кирил и Методий"
докладващ автор
Иван Иванов
абстракт
Социалната политика включва широк кръг елементи, между които се
осъществяват взаимоотношения в резултат влиянието на редица фактори. В широк
аспект социалната политика представлява система от регулиращи въздействия от
страна на държавата и общините с цел осигуряване на относително равенство и
справедливост в рамките на икономическите възможности на страната. Социалната
политика тясно кореспондира със социалната сигурност. Целта на всяка социалната
политика е да гарантира социалната сигурност на своите членове и социалните групи в
обществото. Социалната сигурност предполага гарантиране на индивида и семейството
срещу рисковете, които е възможно да настъпят при тяхното съществуване. Социалната
сигурност създава предпоставки за осигуряване на индивидите в случай, че настъпи
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социален риск т.е. тя гарантира добър стандарт, доколкото това е възможно при
настъпил риск. Социалната сигурност представлява система от институции,
обществени правила и механизми, създаващи условия за нормално съществуване на
индивидите при настъпили социални рискове. Това предполага налични финансови
средства, но и система от услуги за обслужване на населението. В заключение бихме
желали да отбележим, че в настоящата статия се разглежда координацията на
социалната сигурност, която е система от правила, чиято цел е да улесни трудовата
мобилност в рамките на Европейския съюз и между страните-членки на Европейския
съюз и останалия свят.
Ключови думи: социална политика, социална сигурност, трудова мобилност
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Иван Иванов
ВТУ "св.св. Кирил и Методий"
докладващ автор
Иван Иванов
абстракт
Появата на рискове, водещи до загуба на доходи обуславят възникването на
потребност от социална защита на членовете на обществото, което предопределя и
организирането на социалното осигуряване като най-масовата форма на социална
защита. Координираното взаимодействие между социалното осигуряване, здравното
осигуряване, социалното подпомагане и другите социални дейности, насочени към
постигане на желаните гаранции за нормално съществуване на членовете на
обществото, постоянно биват изправени пред нови предизвикателства, породени от
динамиката на социално-икономическото развитие, обуславящо различните измерения
на традиционните социални проблеми. Социалното подпомагане е насочено към
гарантиране на социална защита на хората в неравностойно положение, които не могат
да си помогнат сами. Основната цел е да се създадат условия и възможности за
социална интеграция на хората с увреждания, възрастните хора и децата в риск, и подобра насоченост на социалните помощи. В настоящата статия е насочено вниманието
към основните приоритети в социалната политика и социалната защита на найуязвимите групи от обществото, като основните приоритети в развитието на
социалните услуги е да подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят
самостоятелен начин на живот и преодоляват социална изолация.
Ключови думи: социална защита, сигурност, интеграция
ТЕХНОЛОГИИ ЗА СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Иван Иванов
ВТУ "св.св. Кирил и Методий"
докладващ автор
Иван Иванов
абстракт
Социалното управление се възприема като предварително определено и
последващо целенасочено въздействие върху даден обект или система, за да може
тяхното поведение в зависимост от обективните възможности да измени своето
състояние в желаната посока. В този смисъл управлението като вид въздействие се
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възприема като процес, но от друга гледна точка управлението може да бъде възприето
само като дейност, насочена за постигане на предварително определена цел. Когато
управлението се разглежда не само като процес, а като дейност, то елемент на
системата се разглежда като отделни подсистеми като външна среда, особености и
начин на социално управление. Социалното управление е особен вид действие или
въздействие насочено към съгласуване на колективни усилия или действие на хората,
социални системи и организации за постигането на предварително избрана цел.
Управлението винаги се характеризира с множество цели: програма на съвкупност от
мероприятия, които са свързани с конкретни изпълнители и са разпределени във
времето във връзка с постигането на набелязаните цели. В статията се разглежда
управленския подход, който представлява съвкупност от теоретико-методологически
положения, служещи като методологическа база на управляващите. Отчитат се всички
необходими взаимовръзки и взаимодействия в системата на управление и позволява
при формирането на целите и ограничителните условия да се посочва и управленския
механизъм, чрез който на практика да се достигат набелязаните цели. Социалната
отговорност представлява съвкупност от нагласа, решения и действия на организации,
които са ориентирани към обществото.
Ключови думи: управление, процес, власт, цели
РАЗБИРАНЕТО ЗА МЕСТНИТЕ ПРАЗНИЦИ В СЪВРЕМЕННИЯ ГЛОБАЛЕН
СВЯТ: НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ ПОДХОДИ
Камелия Петкова
Институт по философия и социология при БАН
докладващ автор
Камелия Петкова
абстракт
Статията проблематизира спецификата на местните празници в България и
тяхната роля за съхранение и активизиране на локалните общности в съвременното
глобално общество. На базата на резултати от проведени проучвания по темата ще бъде
направен опит да се изведат онези същностни характеристики на местните празници,
които способстват за съхранение и укрепване на отношенията в локалните общности. В
статията се застъпва схващането, че местните празници могат да бъдат разглеждани
като инструмент за социално сближаване чрез засилване на връзките в рамките на
общността и като ресурс за преодоляване на изостаналостта, бедността и социалната
изолация. Настоящия доклад се базира на извършен анализ на проведени качествени
проучвания в рамките на проект „Местните празници: ресурс на локалните общности за
справяне с кризи”, финансиран от Фонд Научни изследвания към МОН.
МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗИ: КУЛТУРНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЛОКАЛНИ ОБЩНОСТИ В ЯПОНИЯ
Мая Келиян
Институт по философия и социология при БАН, Секция „Общности и индентичности”
докладващ автор
Мая Келиян
абстракт
Докладът изследва значението на местните инициативи за развитие на местната
икономика, за преодоляване на кризи, за укрепване на общностния дух и възраждане на
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надеждата за по-добро бъдеще за локалната общност и нейните жители. Представени са
резултати от авторови изследвания в три японски общини: Ое в префектура Киото,
Иваки в префектура Фукушима и Киши в префектура Вакаяма. Използвани са
предимно качествени методи, като: наблюдения и включени наблюдения, дълбочинни
интервюта и фокус-групови дискусии с местни жители, местни администратори,
експерти, неформални лидери на местната общност и др. Анализът се основава на
теоретичната рамка на проекта „Местните празници: ресурс на локалните общности за
справяне с кризи“, финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45 / 5 от 30.11.2020). И в
трите селища местните институции и хора успяват да открият и използват уникални
местни ресурси, които да превърнат в източник за развитие на туризма: в Ое това са
легендите и класическият епос, в Иваки – минералните извори и специално създаденият
Хавайски център, а в Киши – бездомна котка, която се превръща в „рекламно лице” на
местната железница и в притегателен център на туристическия поток в градчето.
Изследваните локални общности и техните инициативи са пример за успешно
сътрудничество между местните институции и жителите на изучаваните селища с цел
ревитализация на местната икономика и развитие на местната култура.
Ключови думи: локални общности, местни ресурси, местни институции,
предприемчиви местни актьори.
ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ (В И ИЗВЪН
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТУРИЗМА
Николай Йотовски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
докладващ автор
Николай Йотовски
абстракт
След повече от година ограничителни мерки и рестрикции, в момента се
наблюдава засилен интерес към пътувания. Редица страни започват поетапно
разпускане на мерките, за да спасят туристическия си бизнес. Някои държави въведоха
облекчен режим за влизане на чужди туристи. В ЕС особено актуален е въпросът за
въвеждане на здравен сертификат, който да облекчи туристите при пътуване в рамките
на съюза. Преди въвеждането на този сертификат възникнаха спорове дали реално той
облекчава или ограничава свободното движение на хора, един от най-важните
принципи на ЕС още от създаването му. Създава се впечатление, че ваксинираните
лица са привилигировани при пътуване, въпреки че в много страни няма
равнопоставеност при достъпа до ваксини, а в други масовото ваксиниране върви с
много бавни темпове.Извън ЕС се наблюдават добри и лоши практики при вече
въведените правила за допускане на чужди туристи. В момента световният туризъм е
изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с липсата на координирани
действия на институциите в различните държави, които имат свобода да избират кои
ваксини да бъдат признати, с какви тестове да бъдат допускани чужди туристи. В
крайна сметка това обърква хората, които искат да пътуват и сериозно променя техните
навици при избор на дестинация и начин на резервиране на пътуване. В статията са
представени практики в различни страни и влиянието на тези практики върху
туристопотока в тези страни. Направен е анализ и съпоставка между страни в и извън
ЕС. Анализиран е и ефектът от продължаващата в други страни пълна забрана за
допускане на чужди туристи. Използваните методи са теоретичен анализ и синтез,
контент-анализ на нормативни документи.
Ключови думи: сертификат, COVID 19, институции, мерки, пандемия,
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БЕЖАНСКИЯ ПРОБЛЕМ – ИСТИНСКА ИЛИ КОНСТРУИРАНА ЗАПЛАХА?
СЕКЮРИЗАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Станимира Ралева
Тракийски университет, Медицински факултет
докладващ автор
Станимира Ралева
абстракт
Актуалност на проблема. Докато бежанската криза от 2015-2016г. изправя
Европейския Съюз и някои от страните членки пред сериозно изпитание, то България е
подмината от основния бежански поток. За това ниските нива на нелегална миграция
към България, особено в сравнение с други държави, влизат в противоречие с
преобладаващата негативна реакция на българското общество към бежанците
(засвидетелствана от редица социологически проучвания и протести срещу бежански
центрове и заселване на мигранти). Основна теза. Тази статия е опит за осмисляне на
измеренията на бежанския проблем в България и образа на мигрантите като истинска
или конструирана заплаха. Търсим отговор на въпроса дали непропорционално силната
негативна реакция към бежанците се дължи на тяхната секюризация – процес, при
който проблемите преминават от състояние на политизиране към конструирането им
като екзистенциална заплаха. Метод. За да определим дали бежанския проблем е
секюризиран в българския контекст ще използваме рамката на анализ разработена от
Barry Buzan, Ole Waever и Jaap De Wilde и ще разгледаме четирите елемента на
секюризацията в контекста на миграционната криза и българското общество. Тези
елементи са: екзистенциална заплаха, референтния обект (това, което е застрашено от
екзистенциалната заплаха), секюризиращо действащо лице (което привлича внимание
към заплахата) и публиката. Изводи. Базирайки се на анализа имаме основание да
твърдим, че в специфичните условия на българското общество проблемът с бежанците
е секюризиран и конструиран като екзистенциална заплаха.
Ключови думи: бежанци, секюризация, бежанска криза, българско общество
РАЖДАЕМОСТ – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, МЕЖДУНАРОДНИ
СРАВНЕНИЯ
Цветанка Джиганска
МУ – София Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца, Катедра „Здравни грижи”
докладващ автор
Цветанка Джиганска
абстракт
Анализът на тенденциите в броя на населението през последните 30 години
показва намаление с близо 1,5 милиона. Ние сме в процес на депопулация, който
започва от началото на 90-те години на миналия век. Една от причините е намаляването
на ражданията. Броят на жените във фертилна възраст намалява с около 27 хиляди през
2019 г., а спрямо 2011 година е спаднал с 186 хиляди. В настоящата статия се
анализират актуални въпроси касаещи раждаемостта в България, някои страни от
Европейския съюз и такива извън Европа. Целта е да се разкрият предизвикателствата,
които срещат отделните държави в борбата с демографската криза и виждането на
правителствата за справянето с отрицателния естествен прираст в световен мащаб.
Резултатите показват, че социалните и икономически мерки, които съществуват в
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нашата страна и в изследваните държави са недостатъчни и не оказват очаквания ефект,
а именно повишаване на раждаемостта. Познаването на развитието на тези
демографски процеси е в основата за регулиране и прогнозиране на политики.
Ключови думи: раждаемост, проблеми, сравнения
ПОСТЕРИ

PREVENTING BULLYING IN SCHOOL
Dorina Xhani, Brunilda Hoxhaj
European University of Tirana
Reporting author
Dorina Xhani
Abstract
Schools have historically been an institution of peace and knowledge. Over the years
this has begun to change and the school is returning to a place where students no longer feel
safe. Bulling is becoming a widespread phenomenon that is disturbing not only students but
also parents and teachers. International studies on the prevalence rate of bulling show that a
large number of students are involved or affected by this phenomenon with severe
psychosocial consequences that can lead to suicide. The Convention on the Child’s Rights
emphasizes the importance of protecting the quality of the child's life and their right to be
educated in a safe environment free from violence, harassment and neglect. This article aims
to find out the perceptions and attitudes of people who are victims of bulling, the
consequences it causes as a phenomenon, and the means and ways that it can be used to
prevent it. The method used is the qualitative research method. The method materials
conducted are semi-structured and unstructured interviews. The study involved 21 teachers
from three elementary schools in the city of Tirana and 30 teachers in eighth and ninth grades.
The sample was randomly selected. Based on interviews conducted and other studies, it
turned out that bullying is a widespread phenomenon in schools and that teachers do not have
the proper qualifications on how to prevent or act in cases where bullying occurs. Schools
should play an important role as a community center to prevent and address bulling behavior
to this regard.
Keywords: community center school, bulling, student rights
VIOLENTED WOMEN AND IT’S ASSESSMENT NEEDS - PUBLIC SOCIAL
SERVICES IN ALBANIA
Dorina Xhani, Sabina Belshaku
European University of Tirana
Reporting author
Dorina Xhani
Abstract
The purpose of this study is to identify the quality and importance of social services
provided in the city of Elbasan. To evaluate the importance of these services and to highlights,
the gaps and needs for needs for other extra services. The main intension is to measure the
level of information that girls and women have about the concepts of violence, howpunishable
this phenomenon is and if they are aware of how they can benefit from a Protection Order. To
accomplish the purpose of this study, is used a qualitative research method and half-structured
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interview with the multidisciplinary group and 7 violated women that received the Protection
Order. Based on the aims and objectives of the study, was oriented towards the social services
offered to this target group. One of the most important findings of the study is that despite the
existence of structures, they are not very efficient. Also, the findings of this study highlighted
the lack of a social fund for case management, the lack of organizations operating and
providing services to girls and women victims of violence, the lack of provision with
information for women's and women's UM benefits is very emphasized, especially in those
women who come from rural areas and who have a low educational level. The study informed
us about the importance of the presence and role of the social worker in this institution in
identifying and managing cases of domestic violence.

CHALLENGES OF EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DIFFERENT ABILITIES
IN ALBANIA
Sabina Belshaku, Dorina Xhani
"Aleksander Xhuvani" University of Elbasan
Reporting author
Sabina Belshaku
Abstract
Employment is one of the key elements for social inclusion and economic independence
for people with disabilities of working age. Ensuring the right to employment for people with
disabilities is an important objective for our country as improving the policies and
employment situation of people with disabilities brings benefits not only to them, but to
society as a whole. The guarantee of this right must be provided on equal terms for persons
with disabilities as well as other citizens, so that this category is able to enjoy life in all its
aspects. The purpose of the study is to identify the barriers (problems / challenges) that affect
people with disabilities in the field of employment in Tirana. The method used to conduct the
study is quantitative and the study is based on the questionnaire as the main instrument. The
questionnaire consists of 30 questions. The questions used are closed. Dichotomous, likeminded and multi-alternative questions were used. Participants in the implementation of this
quantitative study were 260 persons with disabilities who met the following conditions set in
advance by the applicant. The method used to determine the sampling size is the statistical
method. The study showed that the chances for employment of people with disabilities remain
worrying. There is a lack of state intervention through public vocational training centers for
the adaptation of people with disabilities in the labor market, or financial support from the
state budget.
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ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В
УСЛОВИЯТА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (ПО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19)
Камелия Йотовска, Виктория Нечева
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра
Методика на обучението по биология, бул. Драган Цанков № 8, 1164 София, България
докладващ автор
Камелия Йотовска
абстракт
Формирането на практически умения, е важна част от обучението на студенти
бъдещи учители в по биология СУ “Св. Кл. Охридски“. Тези умения варират от
планиране и провеждане на експеримент до решаване на проблеми и анализ на данни.
Едно от предизвикателствата по време на електронното дистанционно обучение в
условията на пандемията, причинена от COVID-19 през академичната 2020/2021 г.
беше трансформирането на практически-ориентирани научни дисциплини в изцяло
дистанционна форма.
В статията е описан педагогическия опит от преподаването на дизайн на
експеримент и работата на студенти върху планиране, провеждане и документиране на
биологичен експеримент в условията на електронно дистанционно обучение (в рамките
на дисциплината Методика и техника на учебния експеримент по биология).
Използваните методи са теоретичен анализ и синтез, педагогически експеримент,
наблюдение, анкетно проучване и статистическа обработка на получени данни.
Анализът на резултатите показва, че е добра практика да бъдат оценявани не само
знанията на студентите, но също и научно-изследователските им умения за планиране и
провеждане на лабораторен експеримент в „домашни условия“. Това резултира върху
съсредоточаване на обучаемите върху собствените им умения, а информацията от
обратната връзка им помага да подобрят своите научни умения.
Ключови думи: електронно дистанционно обучение, експеримент, COVID 19,
университетско образование, пандемия
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INVESTIGATION OF MOTIVATION, PRONUNCIATION AND THEIR
CORRELATIONS: A CASE OF BULGARIAN PRE-SERVICE TEACHERS OF
ENGLISH
Marina Samalieva
Plovdiv University, Department of English Philology
докладващ автор
Marina Samalieva
абстракт
The motivation is one of the important factors in the field of foreign language
acquisition. This study aims at investigating the relationship between motivation and
pronunciation skill among 34 Bulgarian EFL students, pre-service teachers, at Plovdiv
University - Smolyan branch. The instruments used in the study consist: a) Questionnaire
adapted from Gardner (1985) who had developed the Attitude/Motivation Test Battery
(AMTB) to get the data of students’ motivation index (integrative motivation and
instrumental motivation) and b) Pronunciation test. To analyze the data, descriptive statistics
were used to find out students' pronunciation skills and motivation. The findings of research
revealed a significant correlation between EFL students' motivation with their pronunciation
skills. The students were instrumentally and extrinsically motivated to learn English
pronunciation. Possible implications and recommendations from these findings are discussed.
Keywords: motivation, pronunciation skill, relationship.
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
СТУДЕНТИТЕ
Ваня Найденова, Елисавета Семерджиева
Пловдивски университет, Филиал „Любен Каравелов”, 6600, гр. Кърджали
докладващ автор
Ваня Найденова, Елисавета Семерджиева
абстракт
Кризисната ситуация у нас и по света, възникнала с появата на коронавируса в
началото на 2020 г., наложи строги противоепидемични мерки и въвеждане на
извънредно положение за опазване на общественото здраве. Последвалото спешното
преминаване към дистанционно обучение постави под изключителен натиск
образователната ни система, в това число и системата на висшето образование.
Настоящият доклад представя диагностичен срез на състоянието и ефективността на
дистанционното академично обучение в електронна среда през погледа на студентите
от филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Кърджали през
периода март - април 2021 г., както и предприетите мерки за адаптиране, организация и
управление на качеството му.
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АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БИОЛОГИЯ ЗА
ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОФИЛ „БИОЛОГИЯ И ЗО“ В УСЛОВИЯТА НА
ПАНДЕМИЯ ОТ COVID 19
Виктория Нечева, Василка Крумова*
СУ "Св. Климент Охридски" - БФ, МФ*
докладващ автор
Виктория Нечева
абстракт
С въведени промени в Закона за предучилищното и училищното образование в
сила от 01.08.2016 г. и въз основа на Наредба 7/11.08.2016 г. за профилираната
подготовка от учебната 2020-2021 г. се въвежда изучаване на профилиращи предмети в
11. и 12. клас. В профилираната подготовка на учениците във втория гимназиален етап
се изучават три или четири профилиращи предмета, два от които се определят на
национално ниво. Върху един от профилиращите предмети по избор учениците полагат
държавен зрелостен изпит. Профилираната подготовка е новост в учебните програми и
стартира от тази учебна година, което съвпадна с продължително дистанционно
обучение в резултат на пандемията от Covid 19. В настоящото изследване направихме
проучване върху нагласите на 230 учители по биология от страната за предварителните
им нагласи за провеждането на профилираното обучение, както и за първоначалната
реализация на преподаването в профил „Биология и ЗО“ в условията на пандемия. От
проведените анкети и наративни интервюта бяха направени изводи, че повече от
половината участващи в изследването преподаватели приемат преподаването на
профилирано обучение като предизвикателство за тях и за техните ученици. От
допълнително проведените изследвания в началото на втория срок на настоящата
учебна година, 75% от изследваните преподаватели споделят, че дистанционното
обучение допълнително е затруднило усвояването на знанията в профила. По-малко
трудности при преподаването са имали учителите от големите градове. Основните
трудности при преподаването на профил „Биология и ЗО“, за които учителите
споделят, са при реализирането на лабораторните занятия и практическите упражнения
предвидени в учебната програма по предмета.
Ключови думи: профилирана подготовка, биология и ЗО, нагласи, ковид 19
ПСИХОСЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ И ИЗРАЕЛСКИЯ
ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР
Виолета Костадинова, Таня Величкова*
СУ "Св. Климент Охридски", НМУ „Любомир Пипков“*
докладващ автор
Виолета Костадинова
абстракт
Магията на българския фолклор е част от визитната картичка на страната ни пред
света, а мотиви от различни песни са използвани от редица известни музиканти от цял
свят в техни произведения. За разлика от многовековните български традиции, бит и
култура, фолклорът на държавата Израел е конгломерат от фолклора на всички
държави по света, откъдето са пристигали живущите там. Вследствие регионалната
специфика и типологията на взаимоотношения между различните общности и групи се
наблюдават психосемантични особености. Фолклорът днес преживява своя ренесанс и
става разпознаваем и харесван от все по-широка световна аудитория, към която се
присъединяват и много млади хора с различна култура, художествени нагласи и
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музикални интереси. Настоящата разработка насочва вниманието на читателя към
отличителните характеристики на фолклора като тип култура. Основният фокус е върху
особеностите на песенния фолклор на две държави, като се обръща внимание на
стиловете на пеене и свирене със своите специфични характеристики и проявления,
характерни за българския фолклор и ясно изразената индивидуалност песен – танц при
израелския фолклор, които са основата на идентичността и културата на всеки етнос.
Фолклорът се явява своеобразен трамплин за изследване на механизми, водещи до
достигане и разрешаване на редица етнопсихологически, етнонационални и религиозни
проблеми. Народнопесенният изпълнителски стил е първичната древна основа на
вокалното изкуство. Фолклорната музика разкрива един нов свят, изпълнен с
неподправената красота и неповторимост на националните традиции на един народ и е
предпоставка за опознаване на духовния свят на предците му и силата на родовата
памет.
РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС С
ДИСКАЛКУЛИЯ
Галина Господинова
Регионална здравна инспекция Стара Загора
докладващ автор
Галина Господинова
абстракт
Един от важните въпроси, разглеждани в областта на Специалната педагогика и
на началното образование е този, свързан със затрудненията на някои ученици в
процеса на учене. Тези трудности се манифестират предимно при изпълнение на
конвенционалните инструкции на учителя и в процеса на овладяването на съответните
образователни програми. Трудностите, които учениците срещат при овладяване на
математическите операции, са сред най-сложните и комплексни явления в категорията
специфични нарушения на способността за учене. От тук идва и необходимостта от
ранно идентифициране на проблема от учителите в първите класове на
общообразователното училище (скрининг) и вследствие на това – насочване към
съответните екипи за прецизна комплексна диагностика и последваща съвместна с
ученика и специалистите дейност.
Ключови думи: ученици със затруднения в сметните операции, скрининг (ранно
идентифициране), дискалкулия, констатиращ експеримент

CREATIVE APPLICATION OF APPROACHES AND METHODS IN ENGLISH AS A
FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY EDUCATION
Корнелия Костова
Университет ' Проф. д-р Асен златаров" Бургас
докладващ автор
Корнелия Костова
абстракт
The current article aims to outline certain ways of applying innovative, creative
approaches to teaching English as a Foreign Language in Primary education. Sharing the view
that a teacher cannot apply just one method in the classroom, but a variety of teaching
methods and strategies, create a modern, satisfactory hi-tech environment for the students to
benefit from. Modern learners were born in the digital era have high expectations concerning
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teaching English as a foreign language. That requires enriching and upgrading the teachers'
profiles, improving their digital competence and design abilities. The teacher’s role has been
changed into a consultant, moderator, tutor, advisor, supposed to apply imagination, love, and
zeal, to influence and motivate the learners from the respective age group, considering the
specific for their age group neurological, emotional, psychological developmental necessities.
Keeping in mind certain successful methods and approaches in Foreign language teaching
internationally, the current study emphasizes the upgraded usage of the traditional methods in
the Bulgarian context. It adds value with the application of a few innovative methods.
Avoiding the weaknesses of the existing methodologies, the article is devoted to searching for
innovative solutions and educational strategies based on the learners’ interests and strengths
by the specific demands of the target group. The usage of Internet resources, educational
software, digital games, toys, adapted e-reading, role-play are emphasized. It is meant to
provide a satisfactory framework for modern teachers to develop ideas on methodology and
build up a new, creative application of existing and new teaching approaches, which are to
satisfy the needs of learner-centered education. Hopefully, that will improve the discipline
taught-English as a foreign language and raise its educational quality and efficiency.
ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА УСТНАТА РЕЧ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ДАЛЕЧ ЩЕ СТИГНЕМ, АКО ГО НАПРАВИМ”
Милена Илиева
ДИПКУ- Тракийски университет, Стара Загора
докладващ автор
Милена Илиева
абстракт
Настоящият доклад представя диагностично изследване на входящото и изходящо
ниво на развитие на усвояването на речта от деца в начална училищна възраст, целева
група на проект „Далеч ще стигнем, ако го направим”, изпълняван от Сдружение Клуб
„Отворено общество“- Стара Загора.
ОБУЧЕНИЕТО НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В
ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН ЕТАП - ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕСТЕТИЧЕСКИ ВКУС В ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Мирена Иванова Васева
aбстракт
Разглеждат се предизвикателствата, проблемите, при използване на нови методи,
работа с материали и техники. Акцентира се върху значението и смисъла на добре
обучените бъдещи учители в предучилищен и начален етап. Основната идея е, че
учителя има ролята да запознава, показва, мотивира, подкрепя, и вдъхновява децата. За
тази цел, той трябва да бъде уверен в знанията си, смел в използването на различните
техники, похвати не само на теория, но и на практика. Представени са материали,
анализи и изводи от работата на студенти - Предучилищна педагогика и Начална
училищна педагогика - първи, втори курс.
Ключови думи: изобразително изкуство, методика, техники, естетика.

71

LANGUAGE AND ITS SPECIFIC FEATURES THAT MAKE IT A HUMAN
PHENOMENON
Angel Nikolov
Пловдивски Университет, филиал Л. Каравелов, Кърджали
докладващ автор
Ангел Николов
абстракт
This paper seeks to explore some basic characteristics of language, how it functions and
what makes a language. It is difficult to be comprehensive in that matter, and I’ve tried to
formulate some basic ideas and principles, well aware of the difficulty to be completely
thorough and all-embracing. Some basic theoretical concepts are also discussed and given
special attention to. Grammar, lexicon, sound system, syntax, word order and the way they
interact on different levels are all really important to make a language function as a whole
system. A focus is placed on Language Universals as they tend to explore and explain
language from a slightly abstract perspective as well. I believe that a systematic approach to a
description of language enhances its learnability. This piece of research has led me to
conclude that language is an exclusively human phenomenon.
Keywords: language, language universals, grammar, sentence, word order
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ
ЛАТИНСКИ: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА И
ПРИСЪСТВЕНА СРЕДА.
Вероника Келбечева
Медицински университет - Пловдив
докладващ автор
Вероника Келбечева
абстракт
Настоящият доклад се стреми да очертае някои нови идеи за представяне на
учебно съдържание по дисциплината Латински език и медицинска терминология,
преподаван за специфични медицински цели. Схематизирането на граматичното
съдържание и графичното представяне на примерите, са иновативен метод за
онагледяване на лексикалния терминологичен материал, който трябва да бъде усвоен от
студентите. С цел по-ефективно запаметяване и качествено изучаване на материала,
учебното съдържание, което упражнява езиковите умения на студентите трябва да се
систематизира според: степента на трудност, формата за овладяване, специфика на
материала и др. От съществено значение е съобразяването на обема на материала за
проверка и усъвършенстване на знанията, както и акцентът и отделянето на базовите
компоненти от новия учебен материал.
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РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ
ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В РЗИ НА СТУДЕНТИТЕ ЛЕКАРСКИ
АСИСТЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАРА ЗАГОРА
Пенка Врачева; Галина Господинова
Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра "Здравни грижи";
Регионална здравна инспекция Стара Загора
докладващ автор
Пенка Врачева
абстракт
Целта на психологическото консултиране на студентите лекарски асистенти от
втори курс на Медицински факултет (МФ) Стара Загора, проведено по време на
практическото им обучение в РЗИ, е да мотивира студентите пушачи за отказ от
вредния навик и повиши познанията и нагласите на бъдещите професионалисти за
активна работа по промоция на здраве, по темата тютюнопушене. В процесът на
консултиране, за пет годишен период от време, са обхванати 57 студенти, от които 23ма пушачи. След прилагане метода на мотивационно интервю към момента на
практиката, с последващо подпомагане на студентите изявили желание за съставяне на
индивидуална дневна програма за преодоляване на ситуациите провокиращи
запалването на цигара и запознаване със стратегии за справяне с депресивността и
стреса реален отказ от тютюнопушене е постигнат при 5 студенти. С предоставяне и
дискутиране на актуална научна информация по проблема тютюнопушене и акцент
върху ролята и работата на медицинския специалист в превенцията на зависимостта се
повишават знанията и нагласите на студентите относно бъдещата им дейност по
промоция на здраве. Отчитаме готовността на този етап с личния избор на студентите
за изготвяне на презентации по темата, в учебната дисциплина „Промоция на здраве“, и
представянето им в училищна среда при практически дейности сред подрастващи. Като
изследователи и участници в процеса отчитаме позитивна роля на психологическото
консултиране, при учебната практика на лекарските асистенти в РЗИ, в съответствие с
поставената цел.
Ключови думи: психологическо консултиране, тютюнопушене, промоция на здраве,
практическо обучение, студенти, лекарски асистенти
КАРТОГРАФИЯ НА ТЯЛОТО В ИТАЛИАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК:
РАКУРСИ
Радея Гешева
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
докладващ автор
Радея Гешева
абстракт
Картография на тялото в италианската литература на ХХ век: ракурси Радея
Гешева, СУ „Св. Климент Охридски“ Ключови думи: карта – картография – тяло –
литература – ракурси Тялото се смята за център на света от феноменологична гледна
точка доколкото осъществява връзка между човека и заобикалящата го действителност.
Любопитно е да се проследи до каква степен се проявява това понятие в литературата
на ХХ век, какви са проблемите, които се очертават, как изглежда картата на този
конструкт. Настоящото изследване си поставя за цел да предложи синтезирана
типологията на телата на литературните персонажи в няколко италиански романа от
втората половина на ХХ век. насетне въз основа на кроскултурна теоретична рамка.
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Картографията на телата ще бъде обрисувана през призмата на техните прояви в
италианския литературен контекст от гледна точка на свързаността с хронотопа:
времето и пространството в литературната творба, и езиковите им характеристики.
PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS WITH ROOT WORD ‘CROSS‘ IN
BULGARIAN, RUSSIAN AND NORTH MACEDONIAN LANGUAGES
ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ИЗРАЗИ С ОПОРНА ДУМА ‘КРЪСТ‘ В БЪЛГАРСКИ,
РУСКИ И СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ
Teodora Ilieva
Trakia University – Stara Zagora
докладващ автор
Teodora Ilieva
абстракт
The concept of ‘cross’ is polysemantic. It is a fundamental concept in the linguistic and
cultural spectrum of the Slavic peoples and a motivator for the emergence of various stable
word combinations. The article discusses real (full) phrasems and non-real (non-full)
phraseological units with supporting component ‘cross’ (which forms 25 microsemantic
cores), excerpted from Bulgarian, Russian and North Macedonian phraseological dictionaries
and media texts. A comparison is made between the phrases in the three languages,
highlighting the common Slavic uses and differences, the specific expressions (direct,
metaphorical and metonymic use of ‘cross’), which are the linguistic picture of each ethnic
phenotype. Phraseologisms are analyzed and categorized on several grounds: degree of
desemantization of the constituent components – phraseological combinations, phraseological
units, phraseological adhesions (fusions); grammatical structure (bi-element: V + S, A + N, Pr
+ S; three-element: V + A + S, V + P + S, S + pr + S, V + Adv + S; poly-element: V + pr + S
+ Pron, V + S + pr + S, V + S + pr + Pron, etc.).
Keywords: the concept of cross, set expressions, three types of phraseological expressions (=
phrasemes), phraseological structure, Slavic linguistic parallels and ethno-specificities
ЗА РЕЛИГИОЗНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ В КОНТЕКСТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО
Станул Грозев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,Философски факултет
докладващ автор
Станул Грозев
абстракт
За религиозния социализъм в контекста на християнството Станул Грозев
Абстракт: Настоящият доклад разглежда религиозния социализъм в контекста на
християнската религия. През призмата на произведения на Фр. Енгелс, посветени на
ранното християнство, са откроени и анализирани основни сходства между социализъм
и християнство. Акцентирано е върху Енгелсовото твърдение, че в условия на
материална и морална нищета, единствено чрез религията, само в религиозна форма, са
възможни спасението и обединението на хората. Специално внимание е отделено на
схващането за религията и за социализма на П. Тилих, който счита, че социализмът, за
да достигне своето пълно развитие, има нужда от религиозната субстанция, има нужда
от обединение с религията. Чрез съпоставяне мненията на Енгелс и Тилих за религията
и социализма, става ясно, че християнството притежава характеристиките на
универсална световна религия, но въпреки това, нито една религия не трябва да бъде
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пренебрегвана заради другите, нито да бъде толерирана и да получава предимства.
Пътят на религиозния социализъм не е надмощие, принизяване или смесване на
различните религии, а обръщане към дълбините на религиозното, към религиозната
субстанция у всеки един човек.
Ключови думи: религиозен социализъм; християнство; религия; Енгелс; Тилих
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