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зададените въпроси.
Сведенията, съдържащи се в досиетата, са дос
та по-фрагментарни – основни биографични данни, за
вършено образование, промяна в научния статус и др.
Те са отразени в стандартните за времето служебни
формуляри. Информацията, която рядко намира място
в досиетата, се свежда до: данни за награди и отличия,
списък на публикациите, дата на смърт при починали
те, лични фотографии, членство в организации.
За целите на справочника бяха реализирани раз
лични справки и използвани данни от Сбирка № 23 „До
кументи за научни степени и академични длъжности“,
издадени от БАН и съхранявани в Научния архив, ин
формационните бази данни на ВАК, на НАЦИД, ка
талозите на Националната библиотека, Централната
библиотека на БАН и др. Въпреки празнотите, дори и
най-кратките статии дават представа за научните
интереси и кариерното израстване на жените, заети
в Академията. Вероятно извадката ни не е пълна, но
въз основа на този текст се надяваме, че институти
те ще коригират, допълнят и регулярно ще попълват
базата данни, така че справочникът да се превърне в
отворен проект в рамките на БАН, който да бъде в
полза на самата институция.
Енциклопедичните статии са изградени по общ
модел. Биографичната част отразява основни момен
ти от живота и дейността на хабилитираните жени.
В заглавието са посочени имената на всяка участничка
на български език и на латиница по схемата фамил
но, собствено и бащино име. Когато лицето е извест
но под бащиното си име, то предхожда фамилното, а
собственото име идва на трето място. При двойна
фамилия подчертано и удебелено е името, под което
е известна изследователката. Допълнени са имената,
ако са различни от посочените, под които публикува
авторката. Следват датата и мястото на раждане, а
за починалите и датата на смъртта (ако е установе
на), накрая е посочена специалността на завършеното
висше образование. Една част от статиите са придру
жени с фотографии, изпратени по желание от анкети
раните жени, а някои от тях са снети от кадровите
досиета.
Основните моменти в биографичната част са
следните: завършено висше образование (висше учеб
но заведение и година), специализации в хронологичен
ред в наши и чуждестранни университети. Названи
ята на чуждите институции, в които са проведени
специализациите, са посочени от анкетираните на бъл
гарски, на езика на приемащата страна или на пред
почитания работен език, който в повечето случаи е
английски. Следват научните степени и звания, според
годините на тяхното придобиване – до 1995 г. „канди
дат на науките“, а след тази година „доктор“, спо
ред Закона за научните степени и научните звания в
Р. България (ДВ, № 112, 27.12.1995). С оглед на новата
законова рамка (Закон за развитието на академичния
състав в Р. България, ДВ, № 38, 21.05.2010) се въвежда
нова номенклатура, според която научните степени
са „доктор“ и „доктор на науките“, а академичните
длъжности – „асистент“, „главен асистент“, „доцент“
и „професор“. Съответно са трансформирани длъж
ностните характеристики на н.с. и ст.н.с. в БАН. В
хронологичен ред са изброени научните и ръководни
длъжности, заемани от тях в институтите, препода

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
В едно „общество на знанието“, което имаме
амбицията да градим, темата за жените и тяхното
място и принос за развитието на научното познание,
е повече от актуална. Именно това бяха и мотивите,
които ни ръководеха, при написването на настоящия
Eнциклопедичен справочник – да популяризираме сред
обществото научните постижения и значимостта на
жените, работещи в системата на Българската акаде
мия на науките.
Изданието е първи по рода си подобен опит, чи
ето осъществяване стана възможно благодарение на
подкрепата от страна на ЮНЕСКО. Проектът „Ен
циклопедичен справочник и база данни „Жените в ис
торията на академичната наука в България“ е един
от трите национални проекта, финансирани от орга
низацията. Реализира се в рамките на една година от
специалисти от Научния архив на БАН с участието на
изследователи от Института за исторически изслед
вания при БАН и Университета по библиотекознание и
информационни технологии.
Справочникът „Жените в историята на акаде
мичната наука в България (Хабилитираните жени в
БАН)“ включва данни само за жените, хабилитирали се
в Академията, както и кратко представяне на първи
те прояви на жените като дарителки и създадените
от тях парични фондове за издаване на трудове или
награждаване и поощряване на авторите им в различ
ни области на човешкото знание. Похвална е тяхната
подкрепа за развитието на науката до 50-те години
на ХХ в. и гражданската им позиция в историята на
Българската академия на науките.
Издирването на информацията и написването на
енциклопедичните статии се осъществи чрез три ос
новни способа.
В процеса на работа бе разработена специална
анкетна карта, разпратена до всички жени учени от
институтите, лабораториите и специализираните
звена. Списъците с техните имена и контакти бяха
изготвени и изпратени от службите „Личен състав“
на звената и включваха както работещи в момента,
така и пенсионирани колеги.
Другият подход, приложен при съставянето на
енциклопедичните статии за вече пенсионираните, по
чиналите или излезлите от системата на БАН жени
учени, се основава на информацията в техните слу
жебни и кадрови досиета, запазени в Научния и учреж
денския архив на Академията и в деловодствата на
институтите. За част от изследователките данните
бяха издирени от публикации за тях – юбилейни издания
на институтите, сборници в тяхна чест или памет,
статии в научната периодика, интернет източници.
Всички те са посочени в приложенията към изданието.
Различните методи на събиране на информация
та дават отражение върху съдържанието и обема на
статиите. В хода на работата по съставяне на спра
вочника се наложи редуциране на данните при някои от
елементите на анкетната карта. При обработката
на попълнените анкети по обща работна карта са взе
ти под внимание всички данни, посочени от анкетира
ните. Независимо от намесата на съставителите на
справочника с цел унифициране на статиите, те носят
личното отношение на всяка една изследователка към
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вателската им дейност като хонорувани или редовни
преподаватели и като гост-лектори в наши и чуждес
транни университети. Отбелязано е членството им в
български или чуждестранни научни дружества, асоци
ации и организации. Изброени са ордените, медалите и
наградите, получени от учените за тяхната научна и
обществена дейност. Биографичната част обобщава
проблематиката и резултатите от научноизследова
телската работа на отделните жени.
Библиографията е подборна и включва до пет
значими публикации, избрани в повечето случаи лично
от самите изследователки или техни колеги, които
бяха изключително отзивчиви и ни съдействаха. Из
ползвани са съкратени библиографски описания по БДС.
Библиографията обхваща монографични и други тру
дове, включително в съавторство. Публикациите са
подредени в строго хронологичен ред, без оглед на вида
издание. Подреждането във всяка година е първо на
заглавията на кирилица, след това на латиница по азбу
чен ред на заглавието. Не се посочват издателството,
ISBN, ISSN, IF. Всички многотомни издания по възмож
ност са описани комплексно. При някои учени екипната
изследователска работа определя и съавторството в
публикациите. Затова се наложи тези изследвания да
бъдат описани по следния начин: (съавт.) при публи
кации на кирилица и (et al.) при текстове на латини
ца. Това по никакъв начин не омаловажава останали
те автори, защото пълният списък на публикациите
и реда на тяхното изписване, могат да се видят на
уеб страниците на институтите, както и в различни
електронни бази данни, в които са включени учените
с техните приноси. При обработването на данните
установихме участието на жени в национални и меж
дународни проекти, в редакционни колегии и експертни
комисии. Това е добра атестация за дейността на ин
ститутите, но за съжаление не беше възможно тази
информация да бъде включена в справочника.
Съкращенията на периодичните издания от
библиографиите са изведени в справочен апарат. Той
включва следните раздели: съкращения на заглавията
на периодични издания на кирилица; съкращения на за
главията на периодични издания на латиница; списък
на приетите съкращения в описанията, които също са
разделени на кирилица и латиница.
Справочникът е придружен с показалци: именен
(списък на имената на хабилитираните жени), списък
на източниците (архиви, литература). Изследовател
ките са представени унифицирано, в максимален обем
до 1 стандартна печатна страница, независимо от
длъжностните си позиции и професионален опит. Наз
ванията на селищата и висшите учебни заведения са
изписани така, както звучат днес.
В рамките на краткия срок на проекта поло
жихме всички възможни усилия да се свържем с жени
те, отговарящи на критериите, заложени в проекта.
Някои от тях изпращаха своите отговори до послед
ния ден. Въпреки това напълно възможно е да сме про
пуснали отделни лица, поради невъзможността да се
свържем с тях. Представихме и жените чуждестранни
членове на БАН.
В хода на подготовката на изданието еки
път на проекта следва и усъвършенства модела на
по-ранните академични справочници като „Сто го
дини Българска академия на науките 1869–1969. Ака

демици и членове-кореспонденти“ – София, 1969. В
процеса на работа се съобразихме с голяма част от
препоръките и съветите, както и с изискванията от
страна на хабилитираните жени. Също така уважи
хме решението на някои жени учени да не участват
в справочника.
Стимул за реализирането на този трудоемък, из
пълнен с дребни детайли ръкопис са благодарствените
писма, които получихме за нашите усилия и старание.
Ние, съставителите, смятаме, че учените на Акаде
мията не трябва да се разделят по полове. Факт е, че
науката в БАН се прави наравно от мъже и жени, но
жените по-рядко от мъжете заемат властови позиции.
Картината би била пълна, ако бяха включени и
нехабилитираните жени, независимо че те са в нача
лото на научната си кариера. Това наше становище
ще защитим в бъдеще при първа възможност. Сега
използваме решението на ЮНЕСКО да финансира изда
ването на това справочно издание поради приоритет
ната в последните години тема за жените от всички
континенти и равнопоставеността между половете.
Неравенството между половете е актуален проблем
за Европейския съюз и през последните години е във
фокуса на вниманието на Европейската комисия, коя
то предприема редица мерки за неговото елиминиране.
Смятаме, че подготвеният от нас справочник ще ос
ветли допълнително безспорния принос на жените в
науката. Стремихме се Енциклопедичният справочник
да има отношение към цялостния културен и духовен
облик на нашето общество. Изданието ще бъде по
лезно и за изследователи от различни области – сту
денти, преподаватели, публицисти, неправителствени
организации и др. Възможно е тази база данни да стане
отправна точка за научно изследване с интердисци
плинарен характер – история на науката, история на
жените, наукознание, социология на знанието.
Редакционната колегия и съставителите на
справочника благодарят на всички хабилитирани жени,
които попълниха анкетата, прегледаха и уточниха
сведенията, отнасящи се до тях. Благодарим на ръко
водството на БАН за оказаната подкрепа на проекта,
на директорите на институтите и лабораториите, на
службите „Личен състав“ за осигуряване на достъп до
служебните досиета на пенсионираните и починалите
хабилитирани жени и на сътрудниците на учрежденския
архив на БАН за подаването на архивната информация,
дала ни важни сведения за хабилитираните жени през
70–80-те години на ХХ в.
Благодарим на жените учени, които попълниха
нашите анкетни карти и искрено се ангажираха с кау
зата на справочника. В много от техните писма про
лича, че той е бил чакан и нуждата от него е належа
ща с оглед на самочувствието и престижа на женския
научен труд в БАН.
Надяваме се, че след излизането на справочника
още жени учени, неоткликнали досега по различни при
чини, ще се присъединят към електронното му издание.
Вярваме, че справочникът ще създаде солидар
ност между жените учени, която да доведе до допъл
ването на текста с нови статии, до визуализиране на
биографиите с фотографии, до коригиране на забеляза
ни фактологически грешки.
От авторите
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reflected in the official forms typically used at that time.
The information that rarely finds its way into such records
is reduced to: data about awards and distinctions, a list of
the publications, date of death (in case of deceased women),
personal photographs, membership in various organizations.
For the purposes of the Reference Book, various in
quiries were made and data was used from Collection No.
23: „Documents for scientific degrees and academic posi
tions“, issued at BAS and kept at the Scientific Archive.
Information was also collected from the information data
bases at the (Higher Attestation Commission), the National
Centrefor Informationand Documentation), the catalogues
of the National Library, Central Library at BAS, etc. De
spite the gaps, even the shortest articles provide an idea
about the scientific interests and career development of the
women, employed at the Academy. That is why our excerpt
is probably not complete, but based on this text, we hope,
that the institutes will correct, supplement, and will regularly
make additions to the data base, so that the Reference Book
may turn into an open project within the BAS, that serve
the very institution itself.
The encyclopedia articles are built on a common
model. The biographical section reflects significant moments
from the life and work of the habilitated women. The title
contains the names of each female participant in Bulgarian,
and in Latin alphabet: given name, father’s name, family
name. When an individual is known by their father’s name,
it comes before the family name, while the given name
comes at third position. In the case of family names con
sisting of two names, the name by which the female author
has been known, is underlined and is placed in bold. There
are additions in the cases when the current names of an
author are different than those, under which the author
has been published. Following the names come the date
and place of birth, and (for the deceased) date of death (if
known). Finally, there comes the program of studies and the
obtained educational degree. Some of the articles come with
photographs, sent by the interviewed women, while others
have been taken from the staff records.
The main points in the biography part are as follows:
completed higher education (higher education school and
year), specializations listed chronologically in Bulgarian and
foreign universities. The names of the foreign institutions
where the specializations have taken place have been point
ed out by the interviewed women in Bulgarian language,
in the language of the receiving country or in the pre
ferred working language, most often – English. After that
come the scientific degrees and titles, as per the year in
which they are obtained – up until 1995 there was a degree
called „candidate of science“ which was later renamed to
„doctor“ in accordance with the Act on Scientific Degrees
and Scientific Titles in the Republic of Bulgaria (SG, No.
112, 27.12.1995). In view of the new legal framework (Act
on Scientific Degrees and Scientific Titles in the Republic
of Bulgaria, SG No 38 from 21.05.2010), new regulations
were introduced whereby the scientific degrees are called
„doctor“ and „doctor of science“, while the academic staff
positions are called „assistant“, „senior assistant“, „associate
professor“ and „professor“. The job descriptions of the po
sitions of „scientific research fellow“ and „senior scientific
research fellow“ at BAS have been transformed accordingly.
Chronologically listed are the scientific and management
positions occupied by women in the institutes, their teaching
work as part-time or resident lecturers, as guest-lecturers

INTRODUCTORY NOTES
In a „knowledge society“ that we have the ambition to
build, the topic of women and their place and contribution
to the development of scientific knowledge is more than rel
evant. This is the very factor that motivated us to write this
Encyclopedia Reference Book – to raise awareness among
society about the scientific achievements and the signifi
cance of women working in the system of the Bulgarian
Academy of Sciences.
This edition is a first and unique attempt, realized
with the help of UNESCO. The project „Encyclopedia Ref
erence Book and Data Base about ’Women in the History
and Academic Science in Bulgaria’“ is one of the three
national projects, funded by the organization. It was imple
mented in the course of one year by specialists from the
Scientific Archive at BAS, with participation of researchers
from the Historical Research Institute at BAS and the Uni
versity of Library Studies and Information Technologies.
The Reference Book titled „Women in the History
of the Academic Science in Bulgaria (Habilitated Women
Members of BAS)“ only includes information about the
women habilitated in the Academy, along with a short de
scription of the first acts of such women as donors and the
monetary funds created by them for the purpose of issuing
various academic works or for awarding and encouraging
the authors of such works within the different areas of
human knowledge. These women’s support for the develop
ment of science up until the 1950s is admirable, as is their
civil position within the history of the Bulgarian Academy
of Sciences.
Tracking down and writing encyclopedia articles was
done in three main ways.
In the course of the work we developed a special
questionnaire, that we sent to all women-participants at in
stitutions, laboratories and specialized departments. The lists
containing their names and contact information were pre
pared and sent by the staff managers at each department
and contained both currently employed colleagues, and re
tired ones.
Another approach applied during the creation of the
encyclopedia articles about the women in the BAS system
who are already retired, deceased or who have left the BAS,
is based on information from their office files and staff
records, kept at the Scientific and Establishment Archive
at the Academy, as well as at the offices of the respective
institutes. Some of the data was found out through publica
tions about the respective women – anniversary editions by
the institutes, collections of works in their honor or memory,
articles in scientific magazines, internet sources. All such
sources are indicated in the supplements to the publication.
The various methods of collecting the information are
reflected in the content and volume of the articles. While
drafting the Reference Book we had to reduce the data in
some areas of the survey. While processing the filled-in
questionnaires, following the general work plan, we took
into account all data, as indicated by the participants. Re
gardless of the fact that the Reference Book compilers in
terfered in order to unify the articles, each article still holds
the personal attitude of each female researcher towards the
questions.
The information contained in the records is much
more fragmented – main biographical data, degree of edu
cation, change in the scientific status and so on. These are
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well as the requirements of the habilitated women. We also
considered some women’s refusal to participate in the Ref
erence Book.
Our motivation for thislabor-consuming draft, full of
fine details, were the thank-you letters we received for our
efforts and diligence. We, the compilers, believe that the
scientists from the Academy should not be divided based on
gender. It is a fact that science in Bulgaria is done in equal
parts by men and women, but women occupy less positions
of power compared to men.
The picture would have been complete if we had
included the non-habilitated women as well, although they
are in the beginning of their scientific careers. This is a
standpoint of ours, which we will probably develop the first
chance we get. For now, we are using UNESCO’s decision
to fund the publication of this Reference Book, as the topic
of gender equality for women of all continents has been
a priority over the last few years. Gender inequality is a
topical issue for the European Union and has been the
focus of attention of the European Commission (EC) in
recent years, with the EC taking a number of measures to
eliminate it. We believe that the Reference Book we have
prepared will further highlight the undisputed contribution
of women in science. We endeavored to have the encyclo
pedic Reference Book to relate to the overall cultural and
spiritual aspect of our society. The publication will be useful
for researchers from different fields, students, lecturers, pub
licists, non-governmental organizations, etc. It is possible for
this database to become the starting point for an interdisci
plinary research study – history of science, women’s history,
science development studies, sociology of knowledge.
The editorial team and the compilers of the Reference
Book would like to express their gratitude to all habilitat
ed women who completed the survey, who reviewed and
clarified the information relating to them. We thank the
Bulgarian Academy of Sciences for the support for the pro
ject, the directors of the institutes and laboratories, the staff
managers for providing access to the staff records of the
retired and deceased habilitated women and the assistants
at the Establishment Archive at the Bulgarian Academy
of Sciences for submitting the archive data, providing us
with important insight about the habilitated women in the
1970-80s.
We thank the women scientists who filled-in our ques
tionnaires and sincerely committed to the cause of the Ref
erence Book. In many of their letters it was evident that
such Book had long been needed in view of the self-esteem
and prestige of women’s scientific work at the Bulgarian
Academy of Sciences.
We hope that after the Reference Book comes out,
more women scientists who have not answered so far for
various reasons, will join the electronic edition of the Ref
erence Book.
We believe that the Reference Book will create sol
idarity among female scientists, leading to the addition of
new articles, of photographs as part of the biographies, as
well ascorrection of discovered errors in facts.

in Bulgarian and foreign universities. Their membership in
Bulgarian or foreign scientific societies, associations and or
ganizations is noted. Themerits, medals and awards received
by scientists for their scientific and public activities are listed
as well. The biographical section summarizes the issues and
results of the research work of each woman.
The bibliography is selective and includes up to five
significant publications, selected in most cases personally by
the female-researchers themselves or their colleagues, who
were extremely receptive with regards to the selection. Brief
abbreviated bibliographic descriptions are used as defined
by the Bulgarian Institute of Standardization (BIS). The
bibliography covers monographic and other works, including
in co-authorship. The publications are arranged in a strict
chronological order, regardless of the type of publication.
The listing in each year is firstly in Cyrillic, then in Latin
alphabet, and in alphabetical order as per the title. The
ISBN, ISSN, IF numbers are not mentioned. All multivolume editions are, if possible, described comprehensively.
In some cases, the scientists’ teamwork determines the coauthorship in the publications. Therefore, we had to list
these studies as follows: (co-authorship) – if the publication
is in Cyrillic alphabet; and (et al.) – if the texts are in Latin
alphabet. That does not undervalue in any way the rest
of the authors, nor the succession of their listing, because
the full list of publications may be seen as part of the
autobiography, on the web sites of the institutes, as well as in
various electronic databases in which the scientists have been
included along with their contributions. While processing
the data we have established women’s participation in
national and international projects, in editorial bodies and
expert commissions. This is a good marker for the institutes
work, but unfortunately, it is not possible to include this
information in the Reference Book.
The abbreviations of the periodical publications from
the bibliographies have been described separately, in a refer
ence material. This material includes the following sections:
abbreviations of the periodical publications in Cyrillic al
phabet; abbreviations of the periodical publications in Latin
alphabet; a list of the accepted abbreviations which are also
divided into Cyrillic and Latin ones.
The Reference Book is accompanied by indexes: by
name (a list of the names of habilitated women), and a list
of the sources (archives, literature). The women-researchers
have been presented in a unified manner, with an equal
number of pages (1 standard printed page), regardless of
the positions they have occupied and their professional ex
perience. The names of towns and higher education schools
have been written in the way they are called today.
Within the short period of this project, we made all
efforts to contact all women who covered the criteria set out
in the project. Some of them kept sending us their responses
up until the very last day. Nevertheless, it is entirely possible
that we may have missed certain individuals due to failed
attempts to contact them. We have also presented women
members of BAS who are foreign nationals.
While preparing the edition, the project team follow
ing and further improved the model of earlier academic
reference books such as „Сто години Българска акаде
мия на науките 1869–1969. Академици и членове-ко
респонденти“ (100 year of the Bulgarian Academy of
Sciences, 1869–1969. Academic staff and members-corre
spondents) – Sofia, 1969. In the course of the work we took
into account many of the recommendations and advice, as
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дата на Дружеството през 1890 г. в София заедно
с първия му устав, фигурират имената на дарител
ките: Стефания Христова, Катерина М. Василова,
Иванка Н. Ценова, Савта К. Попович, Мария Берон
(1869) и А. Запрянова (1871) от Браила; Любица Д.
Ценович, Екатерина Д. Ценович от Букурещ (1870);
Елена Димитрова Хранова и Парашкева Димитрова
Стайкова, за които данните са оскъдни. За някои
от дарителките в архивния фонд на Академията
се пазят документални свидетелства, свързани със
създаването и изразходването на образуваните от
тях дарителски фондове.
БОБЧЕВА Екатерина (1863, Елена – 1948, Со
фия) – общественичка, съпруга на
известния държавен и обществен
деец Стефан С. Бобчев, сестра на
политика Теодор Теодоров.
По своя воля и в изпълнение
желанието на съпруга си тя даря
ва средства в подкрепа на гимна
зиите в Пловдив и София, за учи
лищното настоятелство в Елена,
за Софийския университет. След
смъртта му (1940) Екатерина
Бобчева учредява фонд при БАН със сумата от 50
хил. лв. (1941). Средствата са предназначени за награ
да на трудове по историко-правни и обичайноправни
въпроси. Фондът е образуван с решение на Философ
ско-обществения клон на Академията и е оставен
да се капитализира, докато лихвите му нараснат
на 5 хил. лв. годишно. Награди не са раздавани. През
1951 г. капиталът на фонда в размер на 69 879 лв. се
влива във фонд „Академия“.
БРЪЧКОВА Ангелина (1830, Свищов – 01.1912,
Свищов) и съпругът ѝ Георги
Бръчков образуват семеен фонд
(1922) с дарение от 10 хил. лв. в
памет на техните родители. Во
лята им е от лихвите от фонда
Академията да награждава тру
дове по техническа химия (сапу
нарство, свещарство и винар
ство),
както
и
съчинения,
посветени на домашното възпи
тание на българина. Фондът е ос
тавен за капитализиране.
ГЕНОВА Мария (неизв.). В изпълнение на семей
но завещание внася 100 хил. лв. на БАН за образу
ването на фонд (1940). През 1945 г. с лихвите от
фонда е награден редакторът на сп. „Кооперативно
право“ Никола Кънев за труда му „Кооперативно об
работване на земята“ (1945).
ЗЛАТОУСТОВА Екатерина Христова (1881,
Варна – 1952, София) – учителка,
високопоставена чиновничка в
МНП, дългогодишна председател
ка на Дружеството на българите
с висше образование. Внася в каса
та на БАН (1932) сумата 50 хил.
лв. и завещава застраховката си
„Живот“, която след нейната
смърт да се добави към дарение
то ѝ в полза на науката и
Академията.

ЖЕНИ – ДАРИТЕЛКИ ЗА НАУКА
Българското книжовно дружество (БКД), пре
именувано през 1911 г. в Българска академия на на
уките (БАН), се създава от представители на бъл
гарските общини в Румъния от 25 до 30 септември
1869 г. На събранието, проведено на 30 септември
(12 октомври н.с.) 1869 г. в Браила, на което се прие
ма първият Устав на Дружеството, присъства Вар
вара Хадживелева, родом от Ямбол. Тя е една от
хилядите българи, напуснали родните си места след
Одринския мир 1828–1829 г., следвайки оттеглящи
те се руски войски. Родолюбивата българка е бла
годетелка на българската църква „Св. Възнесение“
в Браила – тя е построена на дарен от нея парцел.
Именно в нейния дом – малка къща в двора на храма,
се провежда първото учредително събрание на бъде
щата Българска академия на науките.
Така началото на първата общобългарска кни
жовна институция се свързва с
името на тази скромна българка,
за която вярата и просветата са
опора на българската емиграция
години наред. Подкрепата на Вар
вара Хадживелева за създаването
на Книжовното дружество не е
изключение, а по-скоро се превръ
ща в пример, последван от други
напредничави за времето си жени,
които даряват средства за про
хождащата българска наука след 1878 г., когато то
премества и възстановява своята дейност в
София.
Българската академия на
науките получава многобройни
дарения под формата на пари,
облигации, акции, имоти, сгради,
апартаменти, предмети, ръко
писи и книги от българи, продъл
жители на богатата традиция
на уважение към просветата и
науката. Паричните средства,
постъпили чрез дарения и заве
щания, се оформят като фондо
ве, а техните лихви се използват
съгласно волята на благодетели
те и изработените устави (наредби). По-голямата
част от тези средства са предназначени за отпе
чатване и награждаване на научни трудове. В сре
дата на 40-те години на ХХ век са формирани 63
дарителски фонда и така след Министерство на
народното просвещение Академията става инсти
туцията, управляваща най-много благотворителни
фондове. Във времена, когато научното знание е об
ласт, в която не е обичайно да се допускат пред
ставителки на нежния пол, сред дарителите на Бъл
гарската академия на науките има и не малко жени.
Учителки, домакини, без титли и звания, но с ясна
та мисъл, че науката и нейната академична инсти
туция имат нужда от поддръжката на гражданите,
редом до своите съпрузи, синове и братя, правят
своите „спомоществования“ безрезервно. В списъци
те на спомагателните членове на Книжовното дру
жество, изготвени и положени в основите на сгра
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БАН. Получената печалба от издаденото съчинение
да бъде добавена към капитала на фонда. Към 1 яну
ари 1947 г. фондът наброява 339 004 лв. и се влива във
фонд „Академия“.
КИРКОВИЧ Рада Попгугова (24.03.1848, Коп
ривщица – 09.12.1941, София) – об
щественичка, педагог, първата
учителка в девическото училище
в Копривщица (1850). Завършва
средно образование във Фундук
леевската девическа гимназия в
Киев (1866). Учителства в Пло
вдив, Пирдоп, Копривщица и деви
ческата гимназия в София. Дирек
тор на Столичното стопанско
училище „Мария Луиза“, София. Завещава на БАН 50
хил. лв. за образуването на фонд на нейно име (1928).
Допълва фонда (1934) с още 50 хил. лв. (във вид на
акции от вагонната фабрика и 10 хил. лв.). Волята на
дарителката е лихвите от фонда да се дават на
всеки две години като награда на публикуван (отдел
но или в списание) труд – на научна или художестве
на литература, написан от българка.
В изпълнение на завета ѝ Академията награж
дава от лихвите на фонда: Вера Иванова за труда
ѝ „Стари църкви и монастири“ (1931); Фани Попо
ва-Мутафова (разкази, 1933); Евдокия Петева-Фи
лова за трудовете ѝ върху българския текстилен и
металически орнамент (1935); Цветана Вранска и
Мария Бръчкова.
КОНСТАНТИНОВА Мария (неизв.) – българка,
емигрантка от Браила. През 1871 г. изпраща сумата,
подарена от родителите ѝ на Книжовното друже
ство. В писмото си до Дружеството не уточнява
размера, но споменава подбудите си за дарението:
„там щят направят по-голяма полза“.
КОНСУЛОВА Нона Тодорова (1873, Панагюри
ще – 25.01.1940) – учителка. Завършва Първа софий
ска девическа гимназия. Учителства в Панагюрище
и София. В изпълнение волята на съпруга си Стефан
Консулов (адвокат), след неговата смърт дарява 100
хил. лв. за образуване на фонд при БАН (1928), от
лихвите на който в края на всяка трета година да
се награждават най-добрите трудове за история
та, геологията, етнографията и стопанството на
Панагюрище и Средногорието. Първата награда от
фонда получава Александър Петров (1932).
НИКОЛОВА Адела (неизв.) В изпълнение воля
та на съпруга си, видния български икономист Хара
лан Николов, заедно със сина си прави дарение (1918)
в размер на 838 акции от Съединените тютюневи
фабрики и 100 хил. акции от Българската банка за
международна търговия (равностойни на 350 хил.
лв.) за образуването на фонд на негово име. Идеята
на дарителите е да се формира Клуб на българските
икономисти, в който да се създадат условия за науч
ноизследователска работа.
На 30 март 1922 г. дарението в размер на
213 780 лв. и хиляда акции от Френско-българската
банка за международна търговия са предоставени на
БАН. Според завещанието Академията подпомага,
награждава и издава от приходите на фонда съчине
ния по стопански въпроси. Със негови средства се
издава трудът на Иван Доросиев „Финансови изслед

КАРАНДЖУЛОВА Дона Иванова (неизв.) – об
щественичка, дългогодишна пред
седателка на Македонското жен
ско благотворително дружество,
дарителка на сиропиталище „Би
толя“. Заедно със сина си Антон
Каранджулов предоставя 100 хил.
лв. за образуването на фонд в па
мет на своя съпруг Иван Каран
джулов. Дарението е предназначе
но за награждаване на трудове по
международно право. Награди от лихвите на фонда
получават Г. Коспартов (1942), д-р М. Марков (1943)
и Г. Боршуков за труда му „Обединението на народи
те“ (1946).
КЕСЯКОВА Мария Цанчова (23.04.1875, Коприв
щица – 1959, Пловдив) – учителка,
общественичка. Завършва Плов
дивската девическа гимназия, учи
телства
в
Копривщица
и
Пловдив.
Заедно с братята си д-р
Христо Кесяков (юрист, преводач
от полски език) и д-р Иван Кеся
ков (лекар и общественик) дарява
ценни книжа на стойност 100 хил.
лв. и образуват семеен фонд при БАН. Волята на
дарителите е от приходите да се дават награди за
трудове, написани на полски и български език за бъл
гаро-полските отношения, както и трудове, посве
тени на дейността на Михаил Чайковски.
През годините награди от фонда получават
преводите на: Анастасия Ганчева-Зографова за „Ири
дион“ от З. Красински (1934); Дора Габе за „Анхели“
от Ю. Словацки (1936); Христо Вакарелски за „Се
ляни“ от Вл. Реймонт (1936); Георги Кертев за ав
торския му труд „Българи и поляци“ (1937); Цветана
Романска-Вранска за „Константин Миладинов в пол
ската литература“ (1939); Ив. Камбуров за „Полска
музика“ (1939); Любомир Андрейчин за превода на ро
мана „Сизифов труд“ от Ст. Жеромски (1940); Слава
Щиплиева за „Задушница“ от Адам Мицкевич (1941)
и Веселина Геновска-Герчева за превода на романа
„Знахар“ на Тадеуш Доленга-Мостович (1942).
КИРКОВА Елена Стефанова (1855–2.07.1943).
Прави дарение в изпълнение заве
щанието на съпруга си Георги
Кирков – математик
и
кар
тограф, автор на първата биогра
фия на Васил Левски (1882), възпи
таник на Физико-математическия
факултет на Новоросийския уни
верситет в Одеса (1876), народен
представител, директор на На
родната библиотека, Държавната
печатница и Картографския институт в София.
След смъртта на съпруга си Е. Киркова образува
семеен фонд при БАН (1930) на стойност 300 хил.
лв., лихвите на който да послужат за награда на
беден българин изобретател за полезно и хуманно за
обществото изобретение. Част от сумата да се
употреби за издаването на съчинението на съпруга ѝ
Г. Кирков, наречено „Начала геометрической алге
бри“, чийто оригинал днес се пази в Научния архив на
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1940 г. дарява на БАН 95 хил. лв. за образуване на
фонд (1935) за издаване на научни трудове. От фонда
се отпуска сумата от 75 353 лв. за публикуването
на Български ботанически речник (1939). През 1947 г.
фондът е напълно оползотворен според волята на
дарителката.
ТРИФОНОВА Иванка Юрданова (27.10.1868,
Габрово – 09.01.1935, София) – учителка. Завършва
Габровското и Старозагорското класно девическо
училище. Учителства в Стара Загора и София. Съ
пруга на Юрдан Трифонов, литературен историк,
действителен член на БКД (1906), почетен доктор
на СУ (1939).
Семейството ѝ дарява на Академията 100 хил.
лв. за образуването на фонд на нейно име (1935). Лих
вите от фонда са употребени за закупуване на книги
за библиотеката на БАН (1935), за подпомагане на
историческите изследвания (1936–1937) и награжда
ване на трудове.
ФИЧЕВА Ана (неизв.) – съпруга на ген. Иван
Фичев, известен военен деец, член на БАН. Дарява
чек за 100 хил. лв. от БЗКБ на БАН за образуването
на фонд на името на съпруга ѝ, за даване на награда
на цялостен исторически труд по военна история.
В случай че не бъде одобрен такъв труд, волята на
дарителката е с капитализираните лихви да се на
гради първият по успех офицер, завършил Военната
академия в София. През 1940 г. БАН учредява фонда
и оповестява наградата. Комисията по награжда
ването не одобрява представения труд, защото не
отговаря на изискванията за самостоятелна книга,
а представлява 9 статии, поместени в сп. „Артиле
рийски преглед“. През 1948 г. капиталите на фонда се
вливат във фонд „Академия“.
ЧОЛАКОВА Мария Илиева (неизв.). Внася в ка
сата на БАН 40 хил. лв. за образуването на фонд
(1942) в памет на дъщеря ѝ за поощряване на трудо
ве в областта на медицината и сърдечните болести.
Наред със създадените парични фондове, чле
нове на БАН или техни наследници, както и много
общественици, подаряват чрез завещания и нотари
ални актове на Академията сгради и имоти. Меж
ду най-големите дарения са тези на Цветана Дими
трова Рашева, Елена Коларова, Емилия Белотипова,
Мария и Тодор Маркови, Тинка Кръстевич, Атанас
Матеев и съпругата му, дъщерята на Тодор Влай
ков, съпругата на художника Никола Танев и други.
Имената на жените дарителки за наука се вписват
в книгата на дарителите на БАН (1937) и в първата
тритомна енциклопедия за дарителството в Бълга
рия (2011).
Дарителството помага на Академията в труд
ните години, когато държавната субсидия не дос
тига за изследвания и издаване на научни трудове.
Съгласно законовата уредба (чл. 11, ал. 2 от Закона
за БАН и Устава от 1947 г. ) всички имоти, дарения
и завещания, както и приходите от тях през 1947 г.
се вливат във фонд „Академия“ и се управляват от
УС на БАН. В Устава на Академията от 1957 г. иму
ществата, получени чрез завещания или дарения, се
включват в основните ѝ средства, „доколкото това
не противоречи на нейните задачи и интереси“.

вания върху българските държавни железници“ (1924)
и „Захарната индустрия в България“ на инж. Лука
Йоцов (1934). Публикуваните книги са поредица, на
речена „Библиотека Харалан Николов“.
НИЧЕВА Анна (неизв.). След първия фонд „На
предък“, създаден с дарените капитали на виенски
те българи, това е вторият паричен фонд на БКД/
БАН, учреден от българка. Благодетелката дарява
4 хил. лв. чрез Русенския клон на БНБ за образува
нето на фонд на името и в памет на съпруга ѝ д-р
Христо Ничев, завършил медицина в Лайпциг (1891).
Волята ѝ е със средства от фонда, образуван през
1908 г. Книжовното дружество да награждава авто
ри на трудове и изследвания за борбата с ширещата
се тогава в България туберкулоза. Награди получа
ват: д-р Големанов за труда му „Туберкулозата в
железниците“ (1909); д-р Георги Баев за „Туберкуло
зата у нас и борбата с нея“ (1911); д-р Стефанов за
„Туберкулозата в Борисовградска околия“; д-р Иван
Бараков за „Туберкулозата в V Дунавска дивизия“ и
допълнителната към труда статия „Хранителният
режим на българската армия“ (1914); д-р Харалампи
Нейчев за „Туберкулозата“ (1920); д-р Диков (1921);
д-р Владимир Руменов (1928) и д-р Г. Данев (1931).
ПЕТРОВА Райна (лекар) и съпругът ѝ проф. д-р
Тошко Петров даряват на БАН 100 хил. лв. за об
разуване на семеен фонд (1941). Волята на дарите
лите е от лихвите на фонда на всеки 5 години да
се награждава най-доброто съчинение в областта
на хигиената или съчинение за културната история
на България, издадено на френски език. През 1951 г.
сумата заедно с лихвите възлиза на 137 635 лв. и се
влива във фонд „Академия“.
ПУПЕШКОВА
Вена
Цветанова
(неизв.).
Наследниците ѝ внасят в Академията 1 млн. лв. за
образуването на фонд (1947) на името на баща ѝ
проф. Георги Златарски. Волята на дарителката и
семейството ѝ е от лихвите на фонда да се награж
дават и подпомагат научни трудове и изследвания,
посветени на геологията на българските земи. През
1951 г. капиталът на фонда възлиза на 1 045 513 лв. и
се влива във фонд „Академия“.
СЕМЕРДЖИЕВА (ПЕТИШЕВА) Лукреция
(01.01.1882, Болград, Бесарабия –
неизв., София) – медицинска сес
тра, дарителка на БЧК. Учи в
Първа софийска девическа гимна
зия, Френския колеж, сестринско
то училище на БЧК в София и
Ecole d’Accouche mental Maternité
de Paris. През 1915 г. встъпва в
брак с полк. Борис Семерджиев.
Прави дарение на стойност
70 хил. лв. (1941) за образуване на
фонд при БАН на нейно и на съпруга ѝ име. Волята
на дарителката е сумата да се капитализира, за да
достигне 100 хил. лв., след което приходът в размер
на 5 хил. лв. да се дава като премия за научен труд,
написан от военно лице по физико-математически
науки.
СЕРАФИМОВА Елена Иванова (неизв. Свищов
– неизв.) – дългогодишна учителка в Първа и Вто
ра софийска девическа гимназия. Получава педагоги
ческото си образование в Киев, Русия. От 1932 до

Цветана Величкова
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фесор Фритьоф Нансен“ – Варна; Институт по физика на твърдото тяло; Институт по физиология на
растенията и генетика; Национален институт по метеорология и хидрология.
Марияна Николова – Институт по експериментална морфология, патология, антропология с музей;
Институт за икономически изледвания; Институт по информатика и компютърни технологии; Институт
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Цветан Радулов – Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория; Институт
по биофизика и биомедицинско инженерство; Институт по електроника Институт по електрохимия и енер
гийни системи; Институт по механика; Институт за балканистика с Център по тракология; Централна
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Цветана Величкова – Институт за изследване на изкуствата; Институт по минералогия и кристало
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(2006).
Работи в областта на: рентгеновата фотое
лектронна спектроскопия, изследването на повърх
ностната химия на материалите; на повърхност
ните свойствата на катализатори за очистване на
озон и други вредни газове от околната среда; на
катализатори за разлагане на вредни багрила, използ
вани в промишлеността под въздействието на UV
светлина; на защитни корозионни покрития за раз
лични приложения; на графен, графит и графеноподоб
ни фази и др.

АБАДЖИЕВА Емилия
Валентинова
ABADZHIEVA (ABADJIEVA)
Emilia Valentinova
(17.08.1973, София), математик
Завършва
механика
в
Софийския университет (1998).
Специализира в Gifu Universi
ty, Япония (2012–2014).
Доктор (2008).
Н.с. (III–I ст.) (1998–2012), доцент (2012) в
ИМех–БАН.
Научен секретар на лаборатория „Динамика
и оптимизация на управляеми механични системи“,
(2005–2010), научен секретар (2011–2012) в ИМех–БАН.
Преподава в: Софийския университет (2003–
2004), Gifu University (2013–2014), Akita University, Япо
ния (2016).
Член на: ASME; Technical English Education
Committee – Akita University.
Награда за най-млад учен на БАН (2003).
Работи в областта на механиката, като
изследванията ѝ са свързани с математическото
моделиране на процеси с различен характер и
разработването на математични модели с
практическа цел.
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АКРАБОВА-ЖАНДОВА
Иванка Светославова
AKRABOVA-JANDOVA Ivanka
Svetoslavova
(09.05.1911, Пловдив – 01.06.2008),
археолог, изкуствовед
Завършва Американския де
вически колеж в Истанбул, Турция
(1931).
Доктор на Римския универ

ситет (1937).
Асистент в Народния музей в София (1937–1949).
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на пещерата Бачо Киро при Дряново (1937–1939) и в
Италианската експедиция за проучване на римския
град Улпия Ескус при с. Гиген, Плевенско (1941–1943).
Чете лекции в Сорбоната, Париж (1959); Дъм
бъртън Оукс, САЩ (1959); Равена, Италия (1968).
Работи в областта на средновековната българ
ска история и култура.

АВРАМОВА Ивалина
Аврамова
AVRAMOVA Ivalina
Avramova
(26.05.1972, Враца), инженер-физик
Завършва физика в Софий
ския университет (1996).
Доктор (2003).
Н.с. II–I ст. (2004–2010), Ла
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АЛЕКСАНДРОВА Албена
Владимирова
ALEXANDROVA Albena
Vladimirova
(25.08.1969, София), биохимик
Завършва биохимия в Софий
ския университет (1995).
Специализира в: Лаборатория
по перфузирани органи, Словашки
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Ръководител лаборатория „Свободно-радикал
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природни и синтетични вещества“ (2013–).
Преподава в: Национална спортна академия
(2013–); Шуменски университет (2013–2016); Югоза
паден университет, Благоевград (2017).
Награда за млад учен на Източноевропейски
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Работи в областта на оксидативния стрес,
свободно-радикалните процеси, активните форми
на кислорода, антиоксидантите, прооксидантите,
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природни и новосинтезирани вещества.
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(20.07.1966, София), биохимик,
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Изследва българската въз
рожденска литература, личността и творчеството
на Петко Р. Славейков.

Завършва химия, производ
ствен профил, в Софийския уни
верситет (1971).
Специализира в: Универси
тет Париж–VІ (1983–1984); Инсти
тут по микробиология, Прага (1986); Канзаски уни
верситет, Канзас сити, САЩ (1990–1991); Държавен
университет на Охайо, Кълъмбъс, САЩ (1991–1996).
Кандидат на науките (1977).
Н.с. ІІІ ст. (1977), н.с. ІІ ст. (1979), н.с. І ст.
(1982), ст.н.с. ІІ ст. (1989–1994) в ИМикБ–БАН.
Ръководител Библиотека и Информационен
център – Американско химическо дружество, Ва
шингтон; Химическа библиотека, Мерилендски уни
верситет, САЩ (2005–).
Работи в областта на взаимоотношенията на
микроорганизмите, екологията и физиологията на
патогенните микроорганизми, биологичните мем
брани и липидния метаболизъм, химичната основа
на бактериалната патогенност и механизмите, чрез
които вирулентните щамове на бактериите оцеля
ват и преодоляват защитните системи на тялото.
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Григорова
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Double bond removal from odd-numbered carbons during
peroxisomal β-oxidation of arachidonic acid requires both
2, 4-dienoyl-CoA reductase and Δ3, 5, Δ2, 4-dienoyl-CoA
isomerase (et al.). // JBC, 270, 1995, № 23, р. 13771–13776.
Peroxisomal-microsomal communication in unsaturated fatty
acid metabolism (et al.). // FEBSL, 367, 1995, № 2,
р. 198–200.
Reevaluation of the pathways for the biosynthesis of
polyunsaturated fatty acids (et al.). // JLR, 36, 1995,
№ 12, р. 2471–2477.
Regulation of the biosynthesis of 4, 7, 10, 13, 16-docosapentaenoic
acid (et al.). // BJ, 326, 1997, р. 425–430.

(12.05.1963, Плевен), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1986).
Специализира във: Факултет
по математика и информатика,
Технически университет, Айндхо
вен, Нидерландия (1997–2001).
Кандидат на науките (2001).
Асистент (2011), доцент (2014) в ИМИ–БАН.
Работи в областта на дробното смятане,
спектралните развития на решенията за гранични
задачи, обобщените функции на Митаг-Лефлер; кон
волюционното смятане.
Библиография
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БАЙЧЕВА Олга Цокова
BAYCHEVA Olga Tsokova
(02.04.1943, Видин), биолог
Завършва биология в Софий
ския университет (1966).
Специализира в: ГЕЛАН,
Москва (1971); Зоологически ин
ститут, РАН, Санкт Петербург,
Русия (1987); Консехо Супериор,
Мадрид (1989).
Кандидат на науките (1986).
Н.с. III–I ст. (1972), ст.н.с. II ст. (1989), доцент
(2010), ЦХЛ/ИПар/ИЕПП/ИЕМПАМ.
Член на HC, ИЕПП–БАН.
Преподава в Софийски университет (1972–1974).
Член на: Българско паразитологично дружество;
СУБ; Европейска федерация на паразитолозите; Све
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товна федерация на паразитолозите.
Работи в областта на паразитологията; хел
минтологията; растителните паразитни немато
ди; вътревидовата структура и диференциация на
Ditylenchus dipsaci; влиянието на ванадия (NH4VO3)
върху системата „гостоприемник–паразит“ и фор
мирането на растителните тумори (гали), резултат
от паразитирането на Meloidogyne arenaria.

Optimal conflict-avoiding codes for 3, 4 and 5 active users (et
al.). // PIT, 53, 2017, № 1, p. 42–50.
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Завършва психология в Мос
ковския държавен университет
(1972).
Специализира в: Институт
за терапия чрeз изкуства, Сан
Франциско, САЩ (1999–2005); Българско общество по
аналитична психология „К. Г. Юнг“ и Международна
асоциация по аналитична психология (2000–2007).
Кандидат на науките в Московски държавен
университет (1979).
Ст.н.с. ІІ ст. (1994), професор (2012) в ИПс/
ИИНЧ–БАН.
Ръководител секция „Психология на личността
и психология на развитието“ (1996–1999, 2008–2011),
председател на НС (1995–1999) на ИПс–БАН.
Преподава в Нов български университет
(1999–2001).
Основател и председател на Българското об
щество по аналитична психология „К. Г. Юнг“
(1995–2002).
Член на: Американска психологическа асоциа
ция; Българска асоциация по психология; Българска
асоциация по музикотерапия.
Работи в областта на психологията на лич
ността и развитието, общата психология, психопа
тологията, кроскултурната психология.

БАЙЧИНСКА Красимира
Костадинова
BAYCHINSKA Krasimira
Kostadinova
(02.06.1947, София), психолог

БАЙЧЕВА Цонка Стефанова
BAICHEVA Tsonka
Stefanova
(14.11.1961, Килифарево,
Великотърновско), математик
Завършва изчислителна тех
ника в Техническия университет,
София (1984).
Кандидат на науките (1998).
Специализира в: Institute of
Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Будапеща
(1997, 2004, 2005, 2008); Linköping University, Швеция
(1998); Ulm University, Германия (2000).
Кандидат на науките (1998). Доктор на науки
те (2015).
Н.с. III ст. (1989), н.с. II ст. (1993), н.с. I ст. (1998),
ст.н.с. II ст. (2002), професор (2012) в ИМИ–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет
(1992–2012); Технически университет, Варна (1994–
2007); Бургаски свободен университет (1999–2012);
Варненски свободен университет (2002–2003).
Член на: СМБ; American Mathematical Society.
Работи в областта на теория на кодирането и
компютърните комуникации.
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Ценностите на съвременната българска култура. – София, 2011. – 273 с.
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BAKALOVA-LAZAROVA Elka
Georgieva
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On the least covering radius of the binary linear codes
of dimension 6 (et al.). // AMComm, 4, 2010, № 3,
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(08.12.1938, София), изкуствовед
Завършва руски език и лите
ратура (1963) и история на изку
ството (1964) в Московския дър
жавен университет.
Специализира
в:
Centre
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d’études supérieures de civilisation médiévale (de l’Université
de Poitiers et du CNRS), Поатие, Франция (1971);
Università degli studi di Bari, Centro di studi bizantini,
Италия (1976).
Кандидат на науките (1973). Доктор на науки
те (1990).
Н.с. ИИИзк–БАН; ст.н.с. ІІ ст. (1977), ст.н.с.
І ст. (1992), ст.н.с. І ст. (2007), професор (2010) в
ИФолкл–БАН.
Член-кореспондент на БАН (2005–).
Преподава в: Софийски университет; Нацио
нална художествена академия; Нов български универ
ситет; Великотърновски университет (1969–2012).
Гост-лектор в: Université de Genève; Louvre, Université
de Paris; Institute for Advanced Study, Princeton University,
Принстън, САЩ; Dumbarton Oaks Research Libraryand
Collection, Вашингтон; Metropolitan Museum of Art, Ню
Йорк, САЩ; École pratique des hautes études, Париж.
Член на: Дружество за християнска археология
(Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία), Гърция; БНК–
ИКОМОС; Хумболтов съюз в България; СБХ.
Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ с лента
(2008); почетна грамота от Православния богослов
ски факултет – ВТУ, за академичен и научен принос в
утвърждаването му (2008); почетна грамота от Белг
радския университет (2008); държавна награда „Св. Па
исий Хилендарски“ (2012); награда „Питагор“ от МОН
за цялостен принос в развитието на науката (2016).
Работи в областта на средновековното българ
ско и византийско изкуство, християнската обред
ност, опазването на паметниците на културата и
културната антропология.

следвания, таксономията и систематиката на деу
теромицетите, микоекологията.
Библиография
Кратък терминологичен справочник по микология (съавт.). – София, 1996. – 256 с.
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Анаморфни със септирани конидии (съавт). – София, 1997. – 336 с.
Сто години изследвания на гъбното разнообразие в България (съавт.) = Centenary Review of the fungal diversity
investigations in Bulgaria (et al.). – София , 2002. – 71 с.
Гъбите в България : T. 7 : Церкоспороидни хифомицетни
гъби (съавт.). – София, 2010. – 259 с.
Гъбите в България : Т. 5 : Меланкониални гъби (съавт.). – София, 2012. – 176 с.

БАКАЛСКА Вера Христова
BAKALSKA Vera hristova
(6.02.1920, с. Бистрица, Софийско),
лекар
Завършва медицина в Софий
ския университет (1947).
Кандидат на науките (1952).
Н.с. III ст. (1953), ст.н.с. ІІ ст.
(1965) в ИЕкспМед/ИФиз–БАН.
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на психофизиологията.
Библиография
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ИИЕМ, 2, 1957, с. 45–64.
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мозък (съавт.). // ИИЕМ, 2, 1957, с. 567–583.
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2003. – 183 р.
Култът към реликвите и чудотворните икони : Традиции и съвременност. – София, 2016. – 193 с.

БАКАЛСКА-НЕШЕВА
Мариана Владимирова
BAKALSKA-NESHEVA Mariana
Vladimirova

БАКАЛОВА-КЪНЕВА Ганка
Георгиева
BAKALOVA-KANEVA Ganka
Georgieva

(11.04.1944, Мадан), биолог,
ендокринолог
Завършва биология в Санкт
петербургския университет, Ру
сия (1967).
Кандидат на науките в
Санкт Петербург, Русия (1972).
Н.с. (1973), ст.н.с. II (1997) в ИМф–БАН.
Преподава в Софийски университет.
Член на: Българско анатомично дружество; Ев
ропейска федерация по експериментална морфология.
Работи в областта на експерименталната мор
фология и ендокринология; хистология и ултраструк
тура на гонадите и щитовидната жлеза.

(20.08.1941, Бяла черква), ботаник
Завършва биология, произ
водствен профил, в Софийския
университет (1971).
Кандидат на науките (1983).
Ст.н.с. ІІ ст. (1996–2008) в
ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител секция „Таксономия и екология на
гъбите“ (1998–2008), ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Член на: Българско ботаническо дружество,
Българско микологично дружество.
Работи в областта на микологията, паразит
ната гъбна флора, флористко-таксономичните из
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Георгиева
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Завършва технология на не
органичните вещества във Вис
шия химикотехнологичен инсти
тут (1975).
Специализира
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Инсти
тут нефтехимического синтеза, АН, Москва (1988);
Institute of Technical Thermodynamics – DLR, Щутгарт,
Германия (2003).
Кандидат на науките ( 1995).
Н.с. III–II ст. (1984), н.с. I ст. (1995), ст.н.с. II
ст./доцент (2004) в ИЕ–БАН.
Работи в областта на нанотехнологиите – из
следване и моделиране на плазмохимични процеси, во
дещи до получаване на наноструктурирани материали
(термодинамични, кинетични и флуидно-динамични
пресмятания); компютърен анализ на електронно
микроскопски фотографии на наноструктурирани
обекти; плазмохимична технология за получаване на
ултрадисперсен SiO2 от кварцов пясък.

БАКЪРДЖИЕВА Радостина
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тет – филиал Бургас.
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на хидроложки данни, регионалните хидроложки ана
лизи, изчисляването на компонентите на водния ба
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БАЛТАДЖИЕВА Мария
Ангелова
BALTADZHIEVA Maria
Angelova
(18.08.1932, Гоце Делчев),
биотехнолог

БАЛЧЕВА Антоанета
Бориславова
BALTCHEVA Antoaneta
Borislavova

Завършва технология на
млякото и млечните продукти в
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2000); ръководител Специализирана научно-приложна
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Член на: Комисията на жените интелектуалки
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на хранителната промишленост; Експертна светов
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(25.06.1961, София), филолог,
историк
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Софийския университет (1984).
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Преподава в Universita degli studi di Milano, Ита
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Laser resonance ionization spectroscopy of the cerium atom (et
al.). // JPB, 30, 1997, № 3, р. 667–678.

(25.09.1942, София), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1965).
Специализира в: Дубровник,
Хърватия; Рим.
Кандидат на науките (1973).
Н.с. (1974), ст.н.с. II ст. (1984) в ИИстИ.
Преподава във Варненския свободен универси
тет (1995–1997).
Член на: БИД; Българо-полско историческо дру
жество при БАН и ПАН; Българо-хърватска истори
ческа комисия; Società Dalmata di Storia Patria (SDDSP),
Италия.
Работи в областта на историята на българ
ския народ през ХV–ХVІІ в. – търговските връзки на
българските земи с Дубровник, културните връзки с
Европа.

ВИТКОВА Виктория
Виткова
VITKOVA Victoria Vitkova
(09.02.1972, София), физик
Завършва физика, профил
квантова електроника и лазерна
физика и биофизика, профил биофи
зика и радиобиология, в Софийския
университет (1996).
Специализира в: Германия
(2002); Гренобъл, Франция (2003–2004, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2014); Бордо, Франция (2004); Москва
(2015), Браун Юнивърсити, Провидънс, САЩ (2016).
Доктор, Франция (2002).
Н.с. ІІ ст. (2003), н.с. І ст. (2005), доцент (2011)
в ИФТТ–БАН.
Ръководител на: направление „Физика на мека
та материя“ (2015–2016); лаборатория „Течни крис
тали“ (2016–); член на НС (2012–) в ИФТТ–БАН.
Преподава в: Технически университет, София
(2006–2008); Химикотехнологичен и металургичен
университет (2011–2012); Софийски университет.
Член на: Българско течнокристално общество;
Съюз на физиците в България; Европейско физиче
ско дружество (EPS); Френско дружество по физика
(SFP, 2010–2017).
Награди от ИФТТ–БАН за най-важни и ярки
научни и научно-приложни постижения (2002, 2016),
вкл. в резултат от международно сътрудничество
(2005, 2008).
Работи в областта на биофизиката – лиотроп
ни течни кристали, физика на меката и живата ма
терия, микрофлуидност, реология на кръвта, червени
кръвни клетки, липидни везикули, липидни монослоеве
и бислоеве.
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Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus österreichischen
Archiven zur Geschichte Bulgariens (1687–1690) (et
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ВИДОЛОВА-АНГЕЛОВА Елена
Петкова
VIDOLOVA-ANGUELOVА Elena
Petkova
(29.11.1949, Пловдив), физик
Завършва физика, производ
ствен профил, специалност „Кван
това електроника“, в Софийския
университет (1972).
Специализира в: Германия;

Сърбия; Австрия.
Кандидат на науките в Русия (1981).
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(1987); Max–Born–Institut für Nichtlineare Optik und
Kurzzeitspektroskopie, Берлин (1998–2003); Biological
Research Center, Сегед, Унгария (2009, 2014–2016);
Kuyshu University, Фукуока, Япония (2015).
Кандидат на науките (1990).
Доцент (2015) в ИБФБМИ–БАН.
Член на: International Society of Photosynthesis
Research.
Награда от ТНТМ за най-добра дипломна рабо
та (1980); награда от JSPS (2015); грамота от Elsevier
за рецензент на сп. BBA-Bioenergetics (2016).
Работи в областта на фотовъзбудимите мо
делни мембрани; взаимодействията и организацията
на хлорофил-съдържащи моделни и нативни систе
ми; фотосинтетичното преобразуване на светли
ната и пренос на електрони; бързите адаптационни
механизми при кислородната фотосинтеза; рент
гено-кристалографските структурни анализи и
макромолекулна динамика на цитохроми b6f и bc1;
абиотичния стрес; биосензорите.
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ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА
Дочка Иванова
VLADIMIROVA-ALADZHOVA
Dochka Ivanova
(13.04.1954, Шумен), археолог
Завършва история във Вели
котърновския университет (1976).
Специализира в: RömischGermanisches Zentralmuseum, Майнц,
Германия (2006, 2008).
Кандидат на науките (1987).
Ст.н.с. II ст. (1999) в НАИМ–БАН.
Научен секретар (1997–2003), зам.-директор
(2003–2007) на НАИМ–БАН.
Преподава в: Софийски университет; Пловдив
ски университет; Шуменски университет; Нов бъл
гарски университет.
Работи в областта на античната и късноан
тичната нумизматика.
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ВЛАДОВА Румяна
Димитрова
VLADOVA Rumyana
Dimitrova
(07.09.1945, София), генетик
Завършва химия в Софийския
университет (1968).
Кандидат на науките (1978).
Н.с. II ст. (1979), н.с. І ст.
(1982), ст.н.с. ІІ ст. (1998) в ИГ/

ИФРГ–БАН
Член на СНС по генетика – ВАК.
Работи в областта на биохимията – генетични
взаимоотношения в субтриб Тритицине.

ВЛАДКОВА Радка Славова
Vladkova Radka Slavova
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Seed storage proteins in melon (Cucumis melo L.) cultivars (et

(18.12.1957, Поморие), биофизик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1980).
Специализира в: Institute of
Physics, Тарту, Естония (1987);
Институт почвоведения и фо
тосинтези,
Пущино,
Русия
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Use of marker pollinators for early recognition of apomictic
plants in Zea mays X Tripsacum dactyloides hybrid
progeny (et al.). // GB, 36, 2007, № 3–4, p. 3–10.
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ВЛАСКОВСКА Мила
Василева
VLASKOVSKA Mila Vasileva

ВОЛКОВА-НЕШЕВА Виолета
Евгениева
VOLKOVA-NESHEVA Violeta
Evgenieva

(14.02.1948, с. Голяма Желязна,
Ловешко), лекар

(04.04.1943, София), археолог
Завършва история с профил
„Археология“ и български език в
Софийския университет (1970).
Специализира в: Италия, Ру
сия, Германия, Украйна, Грузия,
Армения, Франция, Полша, Гърция.
Кандидат на науките (1976). Доктор на науки
те (2009).
Н.с. II ст., ст.н.с. II ст., професор (2010) в
НАИМ–БАН.
Преподава в: Славянски университет; Нов бъл
гарски университет, София.
Създател и пръв завеждащ на Национален нау
чен архив за теренни археологически проучвания към
НАИМ.
Директор на АИМ–БАН (1989–1991).
Член на: СЕСОНКЦ при МК (2010–2011); Работ
на група на МС за разработване на Споразумението
за партньорство на Р. България с Европейския съюз
за програмен период 2014–2020 г. (2012–2014).
Награда от МК „Златен век – Симеон Велики“;
почетна грамота за принос в развитието на българ
ската култура (2011); почетен гражданин на Мелник;
грамота за популяризиране на културното наслед
ство и дейността на РИМ–Благоевград.
Работи в областта на средновековната бъл
гарска археология, средновековния град в българските
земи.

Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1972).
Специализира в: Медицински
университет, София (1979); Фрай
бург, Германия (1981–1983); Стокхолм (1991–1995);
Лондон (1999–2000).
Кандидат на науките (1984). Доктор на науки
те (2002).
Доцент (1997), професор (2003) в Медицински
университет, София.
Член-кореспондент на БАН (2007).
Ръководител на Лаборатория по молекулярна и
интегративна фармакология на ноцицепцията и адик
цията (2000–2004); зам.-декан на МФ (2004–2008), Ме
дицински университет, София.
Зам.-министър на МЗ (2009–2010); член на Евро
пейската агенция за лекарства (2009–); председател
на Комисия за разрешаване на нови лекарствени про
дукти към ИАЛ (2009–), Национален съвет по нарко
тици (2009–2011) и др.
Преподава в: Медицински университет, София.
Член на: Българското фармакологично друже
ство; Български пептиден клуб; Българска асоциа
ция за изследване на лечение на болката; Българска
асоциация по невропротекция и невродегенерация;
International Association for the Study of Pain (IASP);
European Federation of IASP Chapters (EFIC), European
association for arthritis and osteoporosis (ESCEO).
Златна значка за приноси в младежкото науч
но творчество; почетна значка „Заслужил изобре
тател“; почетен знак Signum Laudis от Медицински
университет, София; почетен знак Signum Laudis за
най-успешна научна разработка.
Работи в областта на молекулярната и инте
гративната невробиология и фармакологията на бол
ка; невротрансмитерните и невромодулаторните
механизми в мозъка; невро- и психофармакологията
на пептидни и стероидни хормони; фармакологията
на възпалението и имунните реакции; природните и
синтетичните противовъзпалителни средства.
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ВУТОВА Катя Желева
VUTOVA Katia Zheleva

ВЪЖАРОВА Живка
Николова
VAZHAROVA Zhivka
Nikolova

(12.10.1962, Момчилград),
специалист по механика

(7.02.1916, Кюстендил – 12.01.1990),
археолог

Завършва математика в Со
фийския университет (1985).
Специализира в: Hiroshima
Institute of Technology (H.I.T.), Япо
ния (1998, 2016); University of Kassel,
Германия (2003).
Кандидат на науките (1992). Доктор на науки
те (2007).
Н.с. II ст. (1992), н.с. I ст. (1995) ст.н.с. II ст.
(2000), ст.н.с. I ст. (2009) в ИЕ–БАН.
Научен секретар (2000–2012), член на НС (2000–
2009), член на АК (2013–), ръководител Център между
ИЕ–БАН и H.I.T. (2009–), ръководител лаборатория
„Физични проблеми на електроннолъчевите техноло
гии“ (2011–) в ИЕ–БАН.
Член на ЦАК на БАН (2010).
Член на СНС–ВАК (2004–2007), член на ПНЕК
по природни науки, ФНИ (2013–2016), член на ВНЕК
за финансиране на международни научни форуми в Р.
България и програма COST във ФНИ (2016–2017).
Член на: СМБ; СЕЕС; ASSD of IUVSTA; ANS;
TMS.
Член на: Association Hiroshima – Bulgaria.
Награда „Акад. Емил Джаков“ от ИЕ–БАН
(2004, 2008); награда на СЕЕС и ФНТС в България за
академични постижения (2014).
Работи в областта на радиофизиката и физи
ческата електроника, математическото моделиране
и приложение на математиката във физиката и др.
науки, нанотехнологии, наноструктуриране, наноли
тография, нови материали и материалознание; физи
ческата електроника, физиката на високия вакуум,
физиката на материалите, физиката на електронни
те и йонни снопове, приложната физика, физичните
проблеми на електронно- и йонно-лъчеви технологии.

Завършва славянска фило
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ВЪЛЕВА Върбинка Вълева
VALEVA Varbinka Valeva
(26.09.1952, Плевен), физик
Завършва механика в Софий
ския университет (1975).
Кандидат на науките в Ру
сия (1981).
Н.с. (1981), ст.н.с. ІІ ст. (1989)
в ИМБМ–БАН.
Член на СМБ.
Работи в областта на специалната механика
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номните и хромозомните манипулации.

ГАНЕВА-РАЙЧЕВА
Валентина Георгиева
GANEVA-RAYCHEVA
Valentina Georgieva
(04.06.1957, Полски Тръмбеш),
етнолог, фолклорист
Завършва българска филоло
гия и психология в Софийския уни
верситет (1980).
Специализира
в:
Инсти
тут славяноведения, РАН, Москва (1989); Institute of
Ethnology, MKA, Будапеща (1994); Institute of Slovenian
Ethnology, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Люб
ляна (2008); Institute of Latvian History, Akadēmijas
laukums 1, Рига (2009).
Доктор (2000).
Н.с. (1982), н.с. ІІ ст. (1992), н.с. І ст. (2000), ст.н.с.
ІІ ст. (2004), доцент (2010) в ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН.
Научен секретар (2003–2010); председател на
АК (2003–2016); член на НС (2004–), ИФолкл–БАН;
член на Експертен съвет по нематериално културно
наследство (2010–), ИЕФЕМ–БАН.
Член на ОС–БАН (2012–); член на Комисия по
научна стратегия и политика към ОС–БАН (2012–
2015); зам.-председател на Комисия за млади учени
към ОС–БАН (2016–).
Преподава в: Нов български университет; Плов
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Evaluation of genetic diversity among Bulgarian winter wheat
(Triticum aestivum L.) varieties during the period 1925–
2003 using microsatellites (et al.). // GRCE, 53, 2006,
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Genetic diversity assessment of Bulgarian durum wheat
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дивски университет; Софийски университет; Югоза
паден университет, Благоевград; ЦО–БАН.
Член на: Център за етноложки и фолклористич
ни изследвания (ЦЕФИ), София (1996, 2000–2006); УС
на „Алианс Нова сцена“, София (2001–2008); Нацио
налeн съвет по нематериално културно наследство –
МК (2006–2013); Сдружение „Приятели на РЕМ–Плов
див“ (2012–); Тракийски научен институт (2013–);
Асоциация за изкуство и култура, Полски Тръмбеш
(2014–).
I награда за книга в Националeн конкурс „Чети и
пътувай“ на V Международно туристическо изложе
ние „Културен туризъм“, Велико Търново (2013).
Работи в областта на локалните култури, ет
ническите и конфесионалните общности в България
(католици и мюсюлмани), българската диаспора, кул
турната памет, културната идентичност, тради
ционната обредност, институциите на мигрантите
и др.

ГАРЕЛКОВА Зоя Данаилова
GARELKOVA Zoya Danailova
(18.08.1950, Софuя), инженер-лесовъд

ската генетика.

Завършва горско стопан
ство в Лесотехническия универси
тет, София (1974).
Кандидат на науките (1980).
Н.с. (1982–1995), ст.н.с. II ст.
(1995) в ИГор–БАН.
Работи в областта на гор
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ГАТЕВА Рая Йотова
GATEVA Raya Yotova
(17.06.1942, с. Гложене, Ловешко),
еколог
Завършва озеленяване на на
селени места в Лесотехническия
университет, София (1965).
Н.с. (1972–1995), ст.н.с. ІІ ст.
(1995–2000) в ИГор–БАН.
Член на: СУБ; Съюз на

ГАРВАЛОВА Мария
Николова
GARVALOVA Mariya
Nikolova
(24.04.1942, с. Кочани,
Македония – 15.08.2003), икономист

еколозите.
Работи в областта на озеленяването на насе
ленu места и промuшленu paйoнu, влuянuето на за
мърсенuя въздух върху растuтелността, монuторuнг
на гopcкu eкocucтeмu.

Завършва икономика на вът
решната търговия в УНСС (1966)
и математика в Софийския уни
верситет (1975).
Кандидат на икономическите науки (1982).
Ст.н.с. II ст. (1991) в ИкИ–БАН.
Работи в областта на икономиката на вът
решната търговия.
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награда „Акад. Емил Джаков“ (2002, 2003, 2009); знач
ка „Златна книга“ на Съвета за европейска научна и
културна общност (2013).
Работи в областта на физиката, атомната и
молекулната физика, фотониката, оптиката и спек
троскопията, квантовата електроника с изслед
вания във физиката на газовия разряд, газовите и
диодните лазери, едночестотните и стабилизирани
по честота лазери, спектроскопията с висока разде
лителна способност, охлаждането на атоми и йони,
атомната кохерентност, оптичната магнитоме
трия, атомните системи и тяхното приложение в
спектроскопията и метрологията.

ГАТЕВА-ИВАНОВА Татяна
Велкова
GATEVA-IVANOVA Tatyana
Velkova
(29.09.1949), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1972).
Специализира в: Москов
ски държавен университет (1979,
1985, 1988); Университет на Генуа,
Италия (1989); Масачузетски технологичен инсти
тут, САЩ (1990).
Кандидат на науките на Московския държавен
университет (1979).
Ст.н.с. II ст. (1993) в ИМИ–БАН
Преподава в: Софийски университет; Универси
тет на Антверп, Белгия; Африкански университет
за наука и технологии, Абуджа, Нигерия; Универси
тет на Гранада, Испания.
Доцент (2004), професор (2016) в Американски
университет в България, Благоевград.
Работи в областта на некомутативна
та и квантовата алгебра, теоретико-множест
вените решения на уравнението на Yang–Baxter и
комбинаториката.
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ГЕНАДИЕВА-МУТАФЧИЕВА
Зафирка (Зара) Павлова
GENADIEVA-MUTAFCHIEVA
Zafirka (Zara) Pavlova
(12.06.1914, София), филолог
Завършва славянска фило
логия в Софийския университет
(1942).
Специализира в: Германия
(1958, 1967); Сърбия (1965).
Н.с. (1950), ст.н.с. ІІ ст. (1965) в ИБЕ–БАН.
Работи в областта на лексикологията, лек
сикографията, граматиката и стилистиката на
българския език. Един от авторите на: Речник на
съвременния български книжовен език, Т. 1–3 (под гл.
редакция на акад. Ст. Романски, 1955–1959); Ръко
водство за съставяне на Речник на българския език
(1966); Т. 3 на академичната Граматика на съвремен
ния български книжовен език (1983); Речник на езика
на Хр. Ботев, Т. 1 (А-К) (1960).

ГАТЕВА-КОСТОВА Санка
Величкова
GATEVA-KOSTOVA Sanka
Velichkova
(30.05.1959, София), физик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1982).
Специализира в: Институт
теплофизики, АН СССР, Новоси
бирск, Русия (1988–1989); National
Physical Laboratory (NPL), Тедингтън, Великобритания
(1995–1996).
Доктор (1994).
Н.с. ІІІ ст. (1990), н.с. ІІ ст. (1993), н.с. І ст.
(1997), ст.н.с. II ст. (2004) в ИЕ–БАН.
Зам.-директор (2005–2012), ръководител лабо
ратория „Лазерни системи“ (2010), директор (2012–
2016) в ИЕ–БАН.
Член на ОС на БАН (2012–2016). Член на ОС на
БИС (2012–2016); LEAR на ИЕ–БАН в ЕК (2009–).
Член на: SPIE (секретар на българската секция
(1997–2005)); OSA.
Награда от фондация „Еврика“ „Млад изобре
тател“ (1994); награда от НС „НИ“ при МОН (2002);
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и църковни приложни изкуства (ХIV–XIX век).

ГЕНКОВА-ПАПАЗОВА Мария
Георгиева
GENKOVA-PAPAZOVA Mariya
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Библиография
Непознатият Тома Вишанов Молера и модернизацията
на православната живопис. // ПИ, 1995, № 2, с. 4–17.
Рилският манастир (съавт.). – София, 2000. – 272 с.
Църковните приложни изкуства от ХV–ХІХ век в България. – София, 2004. – 167 с.
Корпус на стенописите в България от ХVІІІ век (съавт.). – София, 2006. – 276 с.
Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа : Димитър Христов Зограф, Йоан
Николов Иконописец, Костадин Петрович Вальов. – София, 2012. – 232 с.

(17.09.1957, Поморие), лекар
Завършва медицина в Меди
цински университет, София (1981).
Специализира в Медицински
университет, София (1993).
Доктор (1992).
Доцент в ИНБ–БАН (2011).
Член на: Софийското дружество по фармакология
(1993–) и Нюйоркската академия на науките (1994–).
Председател на Европейско общество по инте
гративна медицина в България (2014–).
Диплом от Дружеството по фармакология
„Млад фармаколог на годината“ на името на проф.
д-р Петър Николов (1992); медал за най-добър млад
учен на Европейски колегиум по невропсихофармако
логия (ECNP), Будапеща (1993).
Работи в областта на невропсихофармаколо
гията, на обучението и паметта, експериментални
те модели на увредена памет и коригиране с природни
и синтетични фармакологични средства, експери
менталната епилепсия и фармакологичен ефект на
природни и синтетични средства, влиянието върху
обучението и паметта на бета-блокери и калциеви
антагонисти, синдрома на отнемане на бензодиа
зепини – ефект на природни адаптогени.

ГЕНОВА Еленка Маринова
GENOVA Elenka Marinova
(21.05.1942, Левски), ботаник
Завършва биология, профил
по систематика на растенията, в
Софийския университет (1965).
Специализира в Ботанически
институт, АН, Санкт Петер
бург, Русия (1977).
Кандидат на науките (1984).
Н.с. III ст. (1966), н.с. ІІ ст. (1978), н.с. І ст. (1984),
ст.н.с. ІІ ст. (1999–2008) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител лаборатория по биология и химия
на лечебните растения (1995–1997).
Член на: Българско ботаническо дружество,
Българско фитоценологично дружество.
Работи в областта на интродукцията и акли
матизацията на стопански ценни видове, картиране
на лечебните и ароматни растения в България.
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ГЕНОВА Елена Иванова
GENOVA Elena Ivanova
(01.04.1953, София), изкуствовед
Завършва изкуствознание в
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демия (1978).
Доктор (1994).
Ст.н.с. II ст. (1996), профе
сор (2012) в ИИИзк–БАН.
Ръководител сектор „Изоб
разителни изкуства”; изследователска група „Средно
вековие и Възраждане”; член на НС на ИИИзк–БАН.
Член на: СНС по изкуствознание и изобрази
телни изкуства – ВАК; НС на ЦСВП при Софийски
университет.
Преподава в Нов български университет.
Член на: СБХ; СУБ; Художествен съвет на На
ционалната галерия (2016).
Работи в областта на изкуството на Българ
ското възраждане – църковна живопис и иконопис;
възрожденски художествени школи; църковни утвари

ГЕНОВА Ирина Иванова
GENOVA Irina Ivanova
(19.05.1959, Пловдив), изкуствовед
Завършва изкуствознание в
Националната художествена ака
демия в София (1983).
Специализира в: Paul Getty
Foundation,
САЩ
(1994–1995);
University of Rochester, САЩ (1998);
Central European University, Будапе
ща (2002–2003); New Europe College, Букурещ (2004);
National Institute of Art History (INHA), Париж (2005);
Център за академични изследвания, София (2016–2017).
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Н.с. II ст. (1989), ст.н.с. II ст. (1999) в ИИзк–
БАН; професор в ИИИзк–БАН и Нов български уни
верситет (2011).
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Преподава в: Нов български университет (2004–);
Софийски университет (2008). Гост-преподавател в
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ГЕНОВА Юлия Любомирова
GENOVA Yuliya Lubomirova
(14.07.1974, София), физик
Завършва физика в Софий
ския университет (1998).
Специализира в Универси
тет на Любляна (2009, 2010, 2012).
Доктор (2009).
Доцент (2014) в ИФТТ–БАН.
Научен секретар (2016–);
член на НС (2016–), ИФТТ–БАН.
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Преподава в Университет на Любляна.
Член на: Съюз на физиците в България; Между
народно течнокристално дружество.
Работи в областта на механичните свойства
на липидни моно- и бислоеве, микропипетна техника
за изследване на емулсионни капки и липидни вези
кули, анализ на термичните флуктуации на форма
та на квазисферични гигантски везикули, влияние
на примеси върху механичните свойства на липидни
моно- и бислоеве, динамика на флуктуациите на квази
сферични везикули, изследване на везикули с тете
ри, прикачени към мембраната на липидна везикула и
поведението.

ГЕНОВА Красимира
Борисова
Genova Krasimira Borisova
(18.11.1953, София), електроинженер
Завършва автоматизация на
непрекъснатото производство в
Техническия университет, София
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Работи в областта на ефективните приближе
ни алгоритми за целочислени оптимизационни задачи,
пакетите приложни програми за едно- и многокри
териална оптимизация за персонални компютри, оп
тимизационните системи за многокритериална оп
тимизация и многокритериално вземане на решения;
приложени в автоматизирани системи за управление
на транспортни системи в открити рудници; инте
рактивните скаларизиращи алгоритми за многокри
териална оптимизация.
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ското стопанство.

(1993), ИФР–БАН.
Работи в областта на физиологията на рас
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Influence of molybdenum on nitrate reduction ability of Vigna
(Vigna sinensis L.) under conditions of chloride salinity
(et al.). // ДБАН, 1991, № 11, с. 91–94.

Библиография
Класификация на хромозомите на ОаПиз сютезйсиз. //
ГС, 1971, № 5, с. 353–360.
Classification of the chromosomes of Gallus domesticus E.
Genet. // PBr, 4, 1971, р. 353–360.
Промени в честотата на полиплоидните сперматоцити при мишки след въздействие с фунгицида рубиган. // ДБАН, 38, 1985, № 10, с. 1391–1393.
Промени в плоидността и хромозомната асоциация в
сперматоцити на мишки след въздействие с фунгицида рубиган (съавт.). // ГС, 21, 1988, № 4.
Morphological Anomalies in Mouse Spermatozoa after
Treatment with the Pesticides Devrinol and Lontrel (et
al.). // CR–ABS, 46, 1993, № 4, р. 129.

ГЕОРГИЕВА Елена Иванова
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Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1972).
Специализира в: Сегед, Ун
гария (1986); Инсбрук, Австрия
(1991); Валенсия, Испания (1998,
2000, 2001, 2002, 2005, 2006); Барсе
лона, Испания (2005).
Кандидат на науките (1982). Доктор на науки
те в Испания (2010).
Н.с. II ст. (1982), н.с. І ст. (1985), ст.н.с. ІІ ст.
(1991), доцент (2011), професор (2012) в ИГ/ИФРГ–БАН.
Ръководител секция „Молекулярна генетика“
(1993–2004), звено „Биотехнологии при растенията“
(2004); зам.-директор (2003–2007) на ИФР–БАН.
Член на СНС по генетика – ВАК.
Преподава в: Софийски университет; Универси
тет на Валенсия, Испания (2007).
Работи в областта на молекулярно-генетични
те и биотехнологичните методи за селекция и кул
тивиране на растения.

ГЕОРГИЕВА Багра Храброва
GEORGIEVA Bagra Hrabrova
(18.09.1929, София – 2016), архитект
Завършва архитектура в
УАСГ (1953).
Проектант в Етнографския
музей – БАН (1954). Н.с. (1962),
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ГЕОРГИЕВА Венетка
Цветанова
GEORGIEVA Venetкa
Tsvetanova
(27.01.1940, София), физиолог
Завършва физиология и био
химия на растенията в Софийския
университет (1966).
Кандидат на науките в Ук
райна (1975).
Н.с. III ст. (1974), н.с. ІІ ст. (1975), н.с. І ст.
(1980), ст.н.с. ІІ ст. (1987–2005) в ИФР/ИФРГ–БАН.
Ръководител Лаборатория по воден режим
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Университет на Дънди, Великобритания (2000, 2002,
2004); Монтеротандо Скало, Италия (2001); Будапе
ща (2004); Франкфурт, Германия (2007, 2008).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. ІІІ ст. (1990), ст.н.с. ІІ ст. (2002), доцент
(2010), професор (2012) в ИГ/ИФРГ–БАН.
Зам.-директор (2010–2012), председател на ОС
на ИФРГ.
Член на: СУБ и председател на секция „Физи
ология и биохимия на растенията“; Федерация на
европейските дружества по растителна физиология
(FESPB).
Работи в областта на физиологията и биохими
ята на фотосинтезата – механизмите на увреждане
и аклимация на растенията към неблагоприятните
фактори на околната среда (висока и ниска темпера
тура, фотоинхибиране, засушаване, UV-B радиация),
действие на няколко стресови фактори като засуша
ване в комбинация с висока температура и/или висок
интензитет на светлината.

ГЕОРГИЕВА Ивелина
Мирчева
GEORGIEVA Ivelina
Mircheva
(17.04.1966, Силистра), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1989).
Специализира в: Autonoma
University
of
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Испа
ния (2003); Institute of Theoretical
Chemistry, University of Vienna (2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011); Czech Academy of Sciences (2009); Institute
of Soil Research, University of Natural Resources and Life
Sciences, Австрия (2012); University of Tianjin, School of
Pharmaceutical Science and Technology, Китай (2016).
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Председател на Колоквиума (2012–2016); научен
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Работи в областта на теоретичната и изчисли
телната химия, молекулното моделиране на органич
ни и неорганични системи в газово и твърдо със
тояние и разтвор; предсказването на геометрични и
електронни структури, изчисляването и интерпре
тирането на абсорбционни, емисионни, вибрационни
и ЯМР спектри; извеждането на корелации спектри–
структура; разработването на изчислителен подход
за теоретично изследване на химични съединения с
интересни приложни свойства.
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Завършва горско стопан
ство в Лесотехническия универси
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Доктор (2010), доцент (2015)
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горска фитопатология, ентомопатогенни гъби, би
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ние на дървесната и храстовата растителност в
горски и градски екосистеми; повреди от абиотични
и биотични фактори.
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ГЕОРГИЕВА Райна
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Завършва агрономство в Со
фийския университет (1925).
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Член-кореспондент на БАН (1952), академик на
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Ръководител катедра „Генетика и селекция“
(1949–1967), зам.-ректор на Селскостопанска акаде
мия, София.
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дени: „Народен орден на труда“ ІІ ст. (1950), „Червено
знаме на труда“ (1959), „Народна република България“
І ст. (1964).
Работи в областта на генетиката на рода
Lycopersicon – генетични взаимоотношения между
видовете в рода, ролята на полиплоидията за пре
одоляване на несъвместимостта между видовете,
систематичното положение на някои диви видове,
влиянието на физическите фактори и на трансплан
тацията върху наследствеността, стабилизиране на
хетерозисните явления и др.
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Специализира в: Софийски
университет; Институт „Герма
никум“, София (1995–2000).
Доктор (2006).
Доцент (2013–) в ИДП–БАН.
Ръководител секция „Наказателноправни нау
ки“ (2013–); зам.-председател на НС в ИДП–БАН.
Член и зам.-председател на Комисията за нор
мативни и общоакадемични актове на ОС на БАН.
Преподава в: Русенски университет (2016–); Со
фийски университет (2007–2015); УНСС (2002, 2006–
2007); Пловдивски университет (2002–2003).
Член на: СЮБ; Българска асоциация по
криминология.
Работи в областта на наказателния процес.

ГЕШЕВА Костадинка
Александрова
GESHEVA Kostadinka
Alexandrova
(01.07.1944, с. Доспей, Софийско),
физик
Завършва физика на твърдо
то тяло в Софийския универси
тет (1968).
Специализира в: Аризонски
университет, САЩ (1979–1980).
Кандидат на науките (1983). Доктор на науки
те (2009).
Ст.н.с. ІІ ст. (1992), професор (2011) в
ЦЛ СЕНЕИ–БАН.
Ръководител на: секция „Фототермично прео
бразуване на слънчевата енергия“; Изследователска
група „Оптични покрития от тънки филми“.
Преподава в Технически университет, София
(1987–1992).
Член на: Дружество за вакуумни покрития;
Дружество за изследване на материята; Съюз на фи
зиците в България.
Работи в областта на физиката на твърдото
тяло – технология за тънкослойни оптични покри
тия (химично газово отлагане), фотоелектрични и
оптични явления в полупроводници, твърдотелна оп
тика, спектрално селективни покрития, тънкослой
ни покрития за енергиен контрол, молибден, волф
рам, тантал, индий и техните оксиди, композитни
материали.

Библиография
Продължаваното престъпление – възникване, развитие
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Прекратяване на наказателното производство. – София, 2007. – 300 с.
Проблеми на доказването в наказателния процес. – София, 2012. – 206 с.
За (не)ефективността на наказателното правораздаване : Право и ред : Справедливост в пет стъпки. //
Move.bg, 2016, с. 40–49.
Разглеждане на граждански иск в наказателния процес.
// Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев : Сб. докл. – София, 2017, с. 199–217.

ГЕШЕВА Йорданка
Маринова
GESHEVA Yordanka
Marinova
(24.09.1953, Свищов), историк
Завършва история и руска
филология във Великотърновския
университет (1977).
Кандидат на науките (1988).
Н.с. II ст. (1988), н.с. I ст.
(1992), ст.н.с. II ст. (2004), професор (2015) в
ИИстИ–БАН.
Председател на ОС (2012–), член на НС (2012–)
на ИИстИ–БАН.
Преподава в ЦО–БАН.
Специална награда за високи постижения в нау

Библиография
Thin Film Optical Coatings for Efficient Solar Energy
Utilization : APCVD Spectrally Selective Surfaces and
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Spectrally Selective Surfaces (et al.). – New York, 2008.
Technology and Application of Transition Metal Oxide of
W-V-O as Functional Layers and NiO Thin Films as
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Председател на Физико-математическа сек
ция, СУБ – Ст. Загора, (2001–).
Член на: COSPAR; СУБ – Ст. Загора; Друже
ство на физиците в България; Българско астронавти
ческо дружество; Съюз на астрономите в България.
Диплома от Община Стара Загора по повод
40 г. от полета на Гагарин (2001).
Работи в областта на слънчево-земните взаи
модействия, атмосферната спектроскопия, молекул
ните синтетични спектри, моделирането на моле
кулни и атомни спектри и обработката на данни от
измервания.

Counter Electrode Material in Electrochromic „Smart
Windows“ (et al.). // PPd, 46, 2013, р. 149–158.
APCVD transition metal oxides-functional layers in „smart
windows“ (et al.). // JPCS, 559, 2014, № 1, р. 012002.
I International of Electrodeposited NIO Films as Electrochromic
Material for Counter Electrodes in „Smart Windows” (et
al.). // ML, 117, 2014, р. 270–272.

ГИГОВА Лиляна Георгиева
GIGOVA Liliana Georgieva
(03.08.1952, Пазарджик), биохимик
Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1975).
Специализира в Софийски
университет (1976–1979).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. ІІ ст. (1989), н.с. І ст.
(1997), ст.н.с. ІІ ст. (2007), доцент (2010), професор
(2015) в ИФР/ИФРГ–БАН.
Член (2011–) и зам.-председател на НС (2014–),
ИФРГ–БАН.
Годишно отличие „Акад. Методий Попов“
(2012).
Работи в областта на физиологията и биохими
ята на микроводораслите – влияние на култивацион
ната температура върху растежа и биохимичния им
състав, механизми за преодоляване на неблагоприят
ното въздействие на стресови фактори на средата
и др.

Библиография
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O2 density and temperature profiles retrieving from direct solar
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2009, № 8, p. 1292–1295.
Peculiarities of the auroral emissions during substorms
associated with high-speed solar wind streams (et al.). //
OPA, 44, 2011, № 4, p. 617–622.

ГЛАВЧЕВА-ЦВЕТКОВА Люба
Владимирова
GLAVCHEVA-TSVETKOVA
Lyuba Vladimirova

Библиография
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Response of Trachydiscus minutus (Xanthophyceae) to
temperature and light (et al.). // JP, 48, 2012, № 1,
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Antibacterial and antifungal activity of selected microalgae
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Growth, biochemical and enzymatic responses of thermal
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p. 217–227.
Microalgae respond differently to the nitrogen availability during
culturing (et al.). // JB, 40, 2015, № 2, p. 365–374.

(04.07.1916, Лом), физиолог
Завършва медицина в Софий
ския университет (1943).
Специализира в: Майчин дом,
София (1946); Хирургическа клини
ка, Софийски университет (1947);
Румъния (1959–1960); Полша (1967–1968); Канада (1971).
Кандидат на науките (1950).
Н.с. (1950), ст.н.с. ІІ ст. (1965) в ИЕкспМед/
ИФиз–БАН.
Преподава в: Медицински университет, София
(1949–1950).
Значка от Президиума на БАН (1972).
Работи в областта на физиологията на хра
носмилането – съотношение на хипоталамуса и сто
машните функции, централни механизми на регула
ция на моториката на стомашно-чревния тракт.

ГИНЕВА Венета Христова
GUINEVA Veneta Hristova

Библиография
Влиянието на ларгактила върху стомашната секреция :
Първо съобщение. // ИИЕМ, 3, 1960, с. 213.
Повлияване на стомашната секреция на някои вещества, въведени в дуодентума – предварително съобщение. // ИИЕМ, 3, 1960, с. 123.
Изследвания върху втората фаза на стомашната секреция. // ИИФ, 6, 1963, с. 123.
По въпроса за влиянието на хипоталамуса върху стомашния мотилитет. // ИИФ, 7, 1964, с. 117.

(19.01.1956, Чирпан), физик
Завършва радиофизика и
електроника в Софийския универ
ситет (1980).
Доктор (2001).
Н.с. II ст. (1996), ИКИ–БАН;
н.с. I ст. (2001), ЦЛСЗВ–БАН;
ст.н.с. II ст. (2008), доцент (2011)

в ИКИТ–БАН.
Ръководител група „Кометни изследвания“, фи
лиал Стара Загора (1991–2007).
Член на НС (2010) в ИСЗВ–БАН.
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(2016–) в ИЕМАМ/ИЕМПАМ–БАН.
Член на ОС на БАН (2017–).
Преподава в Софийски университет (2010–).
Награда от БАН за управление на проект (2014);
награда за иновация в медицината от Junior Chamber
International Bulgaria (2017); „Топ 20“ на „Най-изявени
те млади личности на света“ (2017).
Работи в областта на въздействието на акут
но, субакутно и хронично третиране с метални соли
върху хемопоезата при гризачи, проучване потенци
алното приложение на полиетерните йонофорни ан
тибиотици монензин и салиномицин като антидоти
при интоксикации с кадмий или олово; хемореологич
ни изследвания върху кръвни проби от хронични херо
иномани, съпоставени с морфологичните промени в
кръвните клетки; патологични изменения в хемато
метричните показатели на еритроцити, левкоцити
и тромбоцити и др.

ГЛИКАЦИ-АРВЕЛЕР Елен
(Елени)
GLYKATZI-AHRWEILER
Hélène
(29.08.1926, Атина, Гърция),
историк-византолог
Завършва специалност исто
рия и археология в Атинския уни
верситет (1950).
Доктор (1960, 1966).
Професор (1967).
Чуждестранен член на БАН (1989).
Преподава в: Университет Париж 1 – Сорбона;
Европейски университет, Париж.
Почетен доктор на: Аристотелев универси
тет, Солун (2007); Американски университет в Па
риж; Лондон; Белград; Ню Йорк; Лима; Харвард.
Директор на CNRS (1964–1966). Първи зам.-рек
тор (1970–1973) и ректор (1976–1981), Университет
Париж 1 – Сорбона. Ректор на Академията в Париж
и канцлер на университетите в Париж (1982–1989).
Председател на Националния център за изкуство и
култура (1989–1991). Директор на Европейския уни
верситет в Париж, председател на комитета по
етиката на CNRS, председател на Европейския кул
турен център в Делфи, Гърция.
Член на: Британска академия; Атинска акаде
мия; Берлин-Бранденбургска академия на науките;
асоцииран член на Кралска академия на Белгия.
Медал на честта, Олимпийски орден (1984); Ор
ден на почетния легион (командор); Национален орден
за заслуги (голям кръст); орден „Академични палми“
(командор); орден „Изкуство и литература“ (коман
дор); Граждански медал на Франция; Почетен медал
на Полската академия на науките и др.
Работи в областта на византологията.
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Interferon-gamma-mediated pathways are induced in
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Immunobiology, 2010, 215, р. 452–457.
Hematological changes in case of chronic cadmium intoxication
and monensin detoxication. Relationship with Rheological
Variables (et al.). // CHM, 49, 2011, № 1, р. 417–422.
Effect of CoCl2 on the content of different metals and a relative
activity of DNA-hydrolyzing abzymes in the blood plasma
of mice (et al.). // JMR, 26, 2013, № 1, р. 10–22.
Comparative assessment of the effects of salinomycin and
monensin on the biodistribution of lead and some
essential metal ions in mice, subjected to subacute lead
intoxication (et al.). // JTEMB, 33, 2016, р. 31–36.

ГОГОШЕВА Цветанка
Николова
GOGOSHEVA Tsvetanka
Nikolova

Библиография
Byzance et la mer : La marine de guerre, la politique et
les institutions maritimes de Byzance aux VIIe–XVe
siècles. – Paris, 1966. – 502 p.
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Byzance. – London, 1971. – 384 p.
L’Idéologie politique de l’empire byzantin. – Paris, 1975. – 158 p.
The Making of Europe : Lectures and Studies. – Athena,
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(05.04.1942, Панагюрище), геофизик
Кандидат на науките (1980).
Ст.н.с. II ст. (1983) в ИМХ–
БАН/ИКИ–БАН; ст.н.с. II ст.
(1990) в ССА НАО–БАН.
Ръководител сектор „Слън

чева система“.
Работи в областта на геомагнитната актив
ност и атмосферната динамика.

ГЛУХЧЕВА Йорданка
Георгиева
GLUHCHEVA Yordanka
Georgieva

Библиография
Основни възбудени компоненти на нощната висока атмосфера в средни ширини : Дис. – София, 1978. – 103 л.
Средната атмосфера над България по време на геомагнитна буря от 10 октомври 1998 г. (съавт.). //
БГС, 1991, № 4, с. 48–60.
Изследване на тела от Слънчевата система (съавт.). //
СБАН, 2008, № 3, с. 32–37.

(12.11.1979), биолог
Завършва биология, специали
зация по цитология, хистология и
ембриология, в Софийския универ
ситет (2002).
Специализира в: Institut für
medizinische Chemie und Biochemie Innsbruck (2003–2004);
Medizinische Universität Innsbruck, Австрия (2008).
Доктор (2006).
Н.с. ІІ ст. (2006), гл. асистент (2008), доцент
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ГОРАНОВА Екатерина
Александрова
GORANOVA Ekaterina
Aleksandrova

тегумента и чревната стена у млади и полово
зрели Fasciola hepatica : Дис. – София, 1980. – 162 л.
Морфологични и цитогенетични методи в хелминтологията (съавт.). – София, 1985. – 141 с.
Ultrastructural effects of Closantel on tegument and intestinal
wall of Fasciola hepatica (Trematoda) in vitro (еt al.). //
CR–ABS, 50, 1997, № 2, р. 103–106.

(07.12.1942, Лом), физик
Завършва физика в Софий
ския университет (1966).
Кандидат на науките (1975).
Ст.н.с. II ст. (1980) в ИМЕ.
Секретар и председател на
НС към ЦЛ СЕНЕИ–БАН.
Член на: СУБ; СФБ.
Народен орден на труда II ст. (1986), поче
тен знак „25 г. СО Микроелектроника – Ботевград“
(1987).
Работи в областта на технологичните процеси
и материали за високоефективни слънчеви фотоеле
менти; изследването на структурни и оптични свой
ства на β-FeSi2 и възможностите за използването
му като материал за слънчеви елементи, оптично и
структурно охарактеризиране на слоеве и преципи
тати от полупроводникови силициди, получени чрез
йонна имплантация, физиката и технология на сили
циеви фотоелементи и ФЕ на основата на А 3В5.

ГОСПОДИНОВА-НИКОВА
Господинка Стойкова
GOSPODINOVA-NIKOVA
Gospodinka Stoykova
(25.05.1946, Пловдив), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1971).
Специализира в: Институт
по славяноведение и балканистика,
РАН, Москва (1982); Институт за
федерално и световно стопанство, Кил, Мюнхенски
университет, Германия (1984); Майнц, Кобленц и Кил,
Германия (1988, 1990).
Кандидат на науките (1977).
Н.с. ІІ ст. (1976), н.с. І ст. (1981), ст.н.с. ІІ ст.
(1988) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „История на България след
Втората световна война“ (1992–1995).
Преподава във Великотърновски универси
тет (2000–2004). Гост-лектор в Кил, Майнц, Брюл,
Германия.
Член на: Дружество на стопанските историци;
Дружество на стипендиантите на Института за
европейска история, Майнц, Германия; Колегиум Гер
мания (член на УС); БИД.
Работи в областта на съвременната българска
история – политически и икономически процеси, ин
теграцията на българската икономика със СИВ.
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1960). // Probleme der Sowjetisierung in der SBZ / DDR
und in anderen Staaten der Sowjetischen Machtbereichs
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und 20. Jahrhundert : Histhorische und ethnologische
Perspektiven. – München, 2007, р. 229–238.

ГОРЧИЛОВА Любомила
Николаева
GORCHILOVA Lyubomila
Nikolaeva
(26.04.1944, Монтана – 2007), биолог
Завършва биология в Софий
ския университет (1967).
Кандидат на науките (1980).
Н.с. ІІІ–І ст. (1968), ст.н.с.
II ст. (1987) в ЦЛХ–ЕЦБ/ИПар/

ИЕПП–БАН.
Член на НС в ИПар/ИЕПП–БАН.
Член на: Дружество на паразитолозите в Бъл
гария; Европейска федерация на паразитолозите;
Световна федерация на паразитолозите.
Работи в областта на ултраструктурата на
хелминти; структурната и функционална характе
ристика на контактната зона в системата хел
минт–гостоприемник в норма и след третиране с
антихелминтици и други химически вещества.
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ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
Теодоричка Илиева
GOTOVSKA-HENZE
Teodoritschka Ilieva

ГОЧЕВА Златозара Бонева
GOCEVA Zlatozara Boneva
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зиана, Милано (2009); Доктор хонорис кауза на Уни
верситета „Сока“, Токио (2006).
Гост-професор в: Школа по палеография и ди
пломатика, Ватикана; Токийски университет; Кьолн;
Харвард; Йейлски университет; Сорбона, Париж; Йе
русалим; Венеция; Палермо.
Член на борда на директорите на: Славянския
клас към Академия Амброзиана, Милано, (2009); ИК
на Международната асоциация на изкуствоведите
(AICA), Париж (1984–1996); ИК на Интерунивер
ситетския център за следдипломна квалификация,
Дубровник, Хърватия (1987–1996); председател на
Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“ (1992). Почетен
член на: Ezra Stiles College на Университета в Йейл,
САЩ (1990); Асоциация на испанските слависти,
Мадрид (1991); вицепрезидент и секретар на Меж
дународната Асоциация за изследване и развитие
на славянските култури (МАИРСК) към ЮНЕСКО
(1986–2000); зам.-председател на Асоциация на визан
тинистите в България (2006).
Орден „Червено знаме на труда“ I ст. (1982);
орден „Кирил и Методий“ (1981, 1986); Кирило-Ме
тодиева награда на БАН (1982); заслужил деятел на
културата (1986); Орден за заслуги на ФРГ, Голям
кръст (1988); орден „Александрос“ на Университета
„Сока“, Токио (1990); Почетен знак за особени заслу
ги за изследването на православната култура (2006);
Почетен знак „Св. Климент Охридски“ – синя лента,
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ДИКОВА Юлита Борисова
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Н.с. ІІІ ст. (1988), н.с. ІІ ст.
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ФОП–БАН; доцент (2010–) в ИОМТ–БАН.
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Доктор (2002).
Н.с. (2002), доцент (2011) в ИЛ–БАН.
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дернизма; образованието.
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логия в Софийския университет
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Специализира в Софийски
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Награда „Проф. Любомир Андрейчин“ за мла
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(2003, 2004); Institute for Formal Ontology and Medical
Information Science (IFOMIS), Саарбрюкен, Германия
(2006); RIKEN Brain Science Institute, Токио (2006);
Kyushu Institute of Technology (KYUTECH), Китакюшу,
Япония (2015).
Доктор (2002).
Н.с. ІІІ ст.(1993), ст.н.с. II ст. в ИУСИ–БАН
(2007).
Член на: Съюз по автоматика и информати
ка (2000–); European Association for Cognitive Systems
(2012–); Управителния съвет на European Cooperation
in Science & Technology (2016–2018); СУБ (2017–).
Кристален приз на международната научна
конференция КомпСисТех’07, Русе (2007); грамота на
ИСИР–БАН за „Софтуерен модел за разпознаване на
жестове с приложимост в многофункционална про
теза за ръка“ (2013); грамота на ИСИР–БАН за раз
работена нова технология за обучение на деца със
специфични потребности по българо-норвежки про
ект (2015).
Работи в областта на невронното моделиране,
адаптивното човеко-компютърно взаимодействие,
създаването на технически системи, инспирирани от
съвременни изследвания на мозъка и поведението на
човека и рехабилитационна роботика.
Библиография
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ДИМИТРОВА Мая
Любомирова
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Завършва НАТФИЗ в София
(1980).
Специализира във Франция и
Германия (1981).
Кандидат на науките (1989).
Доктор на науките (2007).
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ръководител катедра (2012–).
Преподава в: НАТФИЗ (1982–); Нов български
университет, София (1995–); Великотърновски уни
верситет (1998–2002); Югозападен университет, Бла
гоевград (2008–2010).
Член на: НС (1997–2011) и Дирекционния съвет
(2001–2004) на ИИзк–БАН; Академичния съвет (2005–)
на ЦО–БАН.
Член на: СБФД, секция „Критика“; СБЖ, секция
„Филмови журналисти“; Международна организация
на филмовите журналисти (ФИПРЕССИ); Асоциация
на хабилитираните преподаватели по киноизкуство
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Завършва математика в Со
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секция „Математическо моделиране и числен анализ“
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ИМИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (2001);

УчиМИ–БАН (2002).
Член на: Дружество за приложна математика
и механика (GAMM); Американско математическо
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Работи в областта на компютърно ориентира
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ИФил–БАН.
Член на НС (1999–2010, 2011–), ръководител сек
ция „История на философските и научните идеи“
(2011–2015), зам.-директор (2010), ИФил/ИИОЗ–БАН.
Член на СНС по философия – ВАК (2007–2010).
Преподава в Югозападен университет, Благо
евград (1998–2004).
Член на: Институт за българска философска
култура; Българско философско общество; Българско
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Русия), биофизик
Завършва електромедицин
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те (2006).
Н.с. III ст. (1971), н.с. II ст. (1973), н.с. I ст. (1976)
в ИФ–БАН; н.с. I ст. (1978–1979) в ПГ АБЕММ към
ЕЦБ–БАН; н.с. I ст. (1982) в ПГ БУАБЕ към ЕЦБ–
БАН; н.с. I ст. (1983), ст.н.с. II ст. (1989) в ЦЛБА–
БАН; ст.н.с. I ст. (2008) в ИБФ/ИБФБМИ–БАН.
Зам.-ръководител (1985), ПГ АБЕ в ЦЛБА–БАН.
Член на: СУБ; Дружеството по ЕЕГ, ЕМГ и
клинична неврофизиология.
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inhomogeneity. // GPB, 7, 1988, p. 581–589.
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Горянова
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Gorianova
(23.11.1972, Перник), лекар
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Техническия университет, София
(1996).
Доктор (2006).
Ст.н.с. II ст. (2010), доцент
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ДИМИТРОВА Севдалина
Стоянова
DIMITROVA Sevdalina
Stoyanova
(22.04.1957, София), физик
Завършва физика на елемен
тарните частици и атомното
ядро в Софийския университет
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Специализира в: Oxford University, Великобрита
ния (1995–1996); University of Delaware, Нюарк, САЩ
(2001–2002).
Кандидат на науките (1989). Доктор на науки
те (2008).
Ст.н.с. II ст. (1997), ст.н.с. I ст. (2008), профе
сор (2011) в ИЯИЯЕ–БАН.
Ръководител лаборатория „Теория на атомно
то ядро“ (2005–2011), член на НС (2008–), научен се
кретар (2016–2017) в ИЯИЯЕ–БАН.
Член на УС (2008–2012); зам.-председател (2012);
научен секретар в Направление „Енергийни ресурси и
енергийна ефективност“ (2016–) на БАН.
Член на СФБ (1984–).
Отличие за най-добра научна работа от
ИЯИЯЕ–БАН (1997, 2015).
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рените реакции.
Библиография
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nuclear shell-model calculations (et al.). // PRev C, 65,
2002, р. 054319.
Exact Solution of the Isovector Proton Neutron Pairing
Hamiltonian (et al.). // PRL, 96, 2006, р. 072503.
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ДИМИТРОВА-ВИТАНОВА
Златинка Иванова
DIMITROVA-VITANOVA
Zlatinka Ivanova
(16.11.1967, Стара Загора), физик
Завършва радиофизика и
електроника в Софийския универ
ситет (1990).
Специализира
в:
Патра,
Гърция (1995); Дрезден, Германия

(2000).
Доктор (2004).
Ст.н.с. ІІ ст. (2010), доцент (2011) в ИФТТ–БАН.
Работи в областта на физиката на тънкослой
ни материали, нелинейна динамика, хаос, анализ на
времеви редове, математическа социална динамика,
нелинейни вълни в сложни системи.
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Dynamical consequences of adaptation on the growth rates in
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Application of the method of simplest equation for obtaining
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Solitary wave solutions for nonlinear partial differential
equations that contain monomials of odd and even
grades with respect to participating derivatives (et al.). //
AMC, 247, 2014, р. 213–217.
Modified method of simplest equation for obtaining exact
analytical solutions of nonlinear partial differential
equations: further development of the methodology with
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ДИМИТРОВА-ДАВИДОВА
Параскева Илиева
DIМITROVA-DAVIDOVA
Paraskeva Ilieva
(19.10.1939), икономист

(1999).

Завършва математика в Со
фийския университет (1963).
Специализира в: Румъния (1988);
Русия (1990, 1995); Франция (1997);
Нидерландия (1997); Великобритания

Кандидат на науките (1979).
Н.с. III ст. (1966); ст.н.с. II ст. (1985) в ИкИ–БАН.
Научен секретар на ИкИ–БАН.
Работи в областта на разработването на ико
номико-математическите модели за оптимизиране
развитието на машиностроенето и селското сто
панство; регионалната икономическа политика – ме
ханизми на регионалното развитие и интеграционни
те процеси; методи за оценка на риска при вземането
на решения и др.
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ДИМИТРОВА-МИЛЧЕВА
Александра Димитрова
DIMITROVA-MILCHEVA
Alexandra Dimitrova
(14.12.1931, Ямбол), археолог
Завършва история в Софий
ския университет (1954).
Специализира в: Италия
(1975), Германия (1980).
Кандидат на науките в
Санктпетербургски университет, Русия (1975).
Н.с. (1962), ст.н.с. II ст. (1977), ст.н.с. I ст.
(1992) в НАИМ–БАН.
Ръководител секция „Антична археология“ в
НАИМ (1982–2001).
Член на СНС по стара и средновековна исто
рия, археология и етнография – ВАК; член на Прези
диума на ВАК (2004–2008).
Преподава в: Софийски университет (1996–
2013); Великотърновски университет.
Член на: Организация за изследване на римска
та керамика (1977–). Член-кореспондент на Герман
ския археологически институт и на Британското
ювелирно дружество (1991–).
Звание „Заслужил деятел на полската култура”;
Награда от МК за цялостен принос в археологията
(2014).
Работи в областта на античната археология,
римски период на Балканите, късната античност.
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лирството, римското стъкло.
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ДИМИТРОВА-РАДЕВА
Екатерина Иванова
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Завършва химия, производ
ствен профил, в Софийския уни
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Ръководител секция „Българска етимология“
(2004–2011), член на НС (2004 – 2011) в ИБЕ–БАН.
Член на: Международен съвет за ономастични
науки (ICOS), Глазгоу, Великобритания; комисии по
етимология, славянска ономастика и балканистика при
Международния комитет на славистите; Дружество
за научни изследвания в областта Източен Тирол, Ав
стрия; Съвет на „Българско ономастично общество“;
Международно социолингвистично дружество, София;
Фондация „Проф. Максим Сл. Младенов“ и Общество
за проучване на българската народна реч, София.
Златна значка на ИБЕ; Почетен знак на Попо
во и грамота за заслуги в областта на етимологията
и ономастиката.
Работи в областта на етимологията, ономас
тиката, социолингвистиката, сравнителното езико
знание, славянското и балканското езикознание.
Библиография
Български етимологичен речник : Т. 2–8 (съавт.). – София, 1980–2017.
Słowiańska onomastyka : Encyklopedia : T. 1–2 (съавт.). – Warszawa : Kraków, 2002; 2003.
Местните имена в Поповско. – София, 2006. – 694 с.
Местните имена в процеса на езиковата комуникация
: Въз основа на материал от Поповско. – София,
2009. – 262 с.
Собствените имена в България. Изследвания, анализ,
проблеми. – София, 2011. – 280 с.

Библиография
Использование в ЭВМ иерархической структуры памяти
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ДИМОВА Радка Николова
DIMOVA Radka Nikolova
(29.04.1937, Пирдоп – 26.07.1993),
морфолог-имунолог
Завършва медицина в Меди
цинския университет, София (1961).
Специализира във Франция
(1977, 1986, 1990).
Кандидат на науките (1977).

Асистент в Медицински университет, София
(1962–1968); н.с. (1968), ст.н.с. II ст. (1980) в ЦЛР–БАН.
Работи в областта на ултраструктурата на
нервните клетки; морфологията и имунологията на
глиата и промените, настъпващи при множество
експериментални модели; ултраструктурните про
мени на глията при експериментални увреждания на
нервната система.
Библиография
Ултраструктурни промени на глията при експериментални увреждания на нервната система :
Дис. – София, 1976. – 211 с.
Експериментална микроскопия на централната нервна
система : Нервни глиални клетки (съавт.). – София, 1980. – 84 с.
Study of the rat neostriatum using a combined Golgi-electron
microscope technique and serial sections (et al.). //
Neuroscience, 5, 1980, р. 1581–1596.
Морфология на глиалните клетки в централната нервна система (съавт.). – София, 1983. – 75 с.
The axon of the giant neurons in the rat neostriatum. // JHf,
24, 1983, р. 135–140.

ДИМОВА Таня Георгиева
DIMOVA Tanya Georgieva
(16.09.1967, Симитли), имунолог
Завършва ветеринарна меди
цина в Тракийския университет,
Стара Загора (1991).
Специализира в: Риека, Хър
ватска (2005); Умеа, Швеция (2005,
2006, 2007); Брюксел (2009–2012,
2013).
Доктор (2008).
Н.с. ІІ ст. (2001), н.с. І ст. (2008) в ИБИР–БАН;
асистент (2013), ИМикБ–БАН; гл. асистент (2014),
доцент (2015) в ИБИР–БАН.
Преподава в Тракийски университет, Стара За
гора (1996–2001).
Член на: Белгийско дружество на имунолозите;
Европейска федерация на дружествата на имуноло
зите (EFIS); Българско дружество по репродуктивна
имунология; Европейско дружество по репродуктив
на имунология (ESRI); Международно дружество по
имунология на репродукията (ISIR); СУБ.
Работи в областта на локалните клетъчни и
молекулни механизми, участващи в индукцията на
имунна толерантност по време на бременност
та – основни популации имунни клетки на майчи
но-феталната граница, Т-регулаторни клетки, онто
генеза на феталните и неонатални γδ T-клетки, роля
на γδ T-клетките по време на бременността, транс
плацентарен пренос на БЦЖ L-форми и γδ T-клетъ
чен отговор в плацентобиома на БЦЖ ваксинирани
бременни жени
Библиография
Superficial Implantation in Pigs Is Associated with Decreased
Numbers and Redistribution of Endometrial NK-Cell
Populations. // AJRI, 59, 2008, р. 359–459.
IL–23R and TCR signaling drives the generation of neonatal
Vγ9Vδ2 T-cells expressing high levels of cytotoxic mediators

and producing IFN-γ and IL–17. // JLB, 89, 2011, № 5,
р. 743–752.
Maternal Foxp3 expressing CD4+ CD25+ and CD4+ CD25
regulatory T-cell populations are enriched in human
early normal pregnancy decidua: a phenotypic study of
paired decidual and peripheral blood samples. // AJRI,
66, 2011, № 1, р. 44–56.
Effector Vγ9Vδ2 T-cells dominate the human fetal γδ T-cell
repertoire. // PNAS, 112, 2015, № 6, р. E556–E565.
Mycobacterial L-forms are found in cord blood: a potential
vertical transmission of BCG from vaccinated mothers //
HVI, 12, 2016, № 10, р. 2565–2571.

ДИМОВА-БАРЩУКОВА
Стефка Николаева
DIMOVA-BARSTUKOVA Stefka
Nikolaeva
(16.09.1940, Стара Загора),
математик
Завършва математика в Со
фийския университет.
Кандидат на науките (1976).
Доктор на науките (2005).
Ст.н.с. II ст. (1985) в ИМИ–БАН.
Професор (2006) в Софийски университет.
Член на СНС по приложна математика и меха
ника – ВАК.
Работи в областта на числените методи и
алгоритми.
Библиография
Алгоритмично компониране и хармонизиране (съавт.). //
ФМС, 1970, № 3, с. 222–241.
Мрежи от криви в равнината (съавт.). // ФМС, 1970,
№ 3, с. 210–221.
Сборник от задачи по числени методи. – София, 1986. – 334 с.
Численное исследование нестационарных тепловых
структур : Дис. – Дубна, 2004. – 211 л.
Числени методи за диференциални уравнения (съавт.). – София, 2010. – 155 с.

ДИМОВА-МАЛИНОВСКА
Дориана Иванова
DIMOVA-MALINOVSKA
Doriana Ivanova
(23.03.1945, Шумен), физик
Завършва полупроводникови
прибори в Московския енергети
чен институт (1969).
Специализира в: Универси
тет на Перпинян, Франция (1978);
Макс-Планк институт, Щутгарт, Германия (1992);
Мюнхенска политехника, Германия (1994, 1996, 2003,
2007); Университет Маршал, Хънтигтън, САЩ
(2002); Кеймбридж, Великобритания (2005).
Кандидат на науките в Русия (1974). Доктор на
науките (1999).
Ст.н.с. ІІ ст. (1987), ст.н.с. І ст. (2002), профе
сор (2011) в ЦЛ СЕНЕИ–БАН.
Ръководител сектор „Фотоволтаични матери
али“, ЦЛ СЕНЕИ–БАН.
Член и секретар на СНС по физика на кондензи
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раната материя – ВАК.
Преподава в Софийски университет (1975–1976,
1986–1987).
Член на: Европейско дружество по изследване
на материали (EMRS); Дружество на физиците в
България.
Почетен знак „Акад. Г. Наджаков“ от ИФТТ–
БАН за забележителни постижения в областта на
физиката на твърдото тяло и за активно сътрудни
чество в научното израстване (2015).
Работи в областта на физиката на твърдо
то тяло – получаване и комплексни изследвания на
електрични, оптични и структурни свойства на по
лупроводникови монокристални, поликристални и на
нокристални тънки слоеве за различни приложения,
разработване на методики за определяне на оптични
константи и спектроскопско охарактеризиране на
тънки слоеве.
Библиография
Application of the stain-etched porous silicon in light emitting
diodes and solar cells. // JL, 80, 1999, р. 207–211.
Optical and electrical properties of doped amorphous silicon
suboxides (et al.). // PRev B, 60, 1999, р. 13561–13572.
Vibrational properties and structure of undoped and Al-doped
ZnO films deposited by RF magnetron sputtering (et al.).
// TSF, 379, 2000, р. 28–36.
Electrochemically deposited ZnO nanostructured array films as
antireflection coating on silicon heterojunction solar cells
(et al.). // PSSol–A, 212, № 1, 2015, р. 166–170.
Nanostructured ZnO – its challenging properties and potential
for device applications. // JPCS, 794, 2017, № 012001.

ДИНОВА-РУСЕВА Вера
Енчева
DINOVA-RUSEVA Vera
Encheva
(09.10.1924, София – 2011),
изкуствовед
Завършва актьорско май
сторство в НАТФИЗ, София
(1945), история на изкуството и
естетика в Карловия универси

тет, Прaга (1950).
Доктор в Карловия университет, Прага (1951).
Ст.н.с. II ст. (1974), ст.н.с. II ст. (1978), ст.н.с.
I ст. (1979) в ИИзк–БАН.
Преподава в: Национална художествена академия
(1952–2005); НАТФИЗ (1954–2001); Технически универ
ситет, София (1992–1996); Югозападен университет,
Благоевград (1992–1996). Гост-лектор в Делхи, Прага,
Мюнхен, Германия, Рим, Амстердам, Минск и др.
Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1974); награда
от СБХ за изкуствознание на името на Николай Рай
нов за монографията „Българска сценография“ (1975);
орден „1300 г. България“; „Червено знаме на труда“
(1984); Заслужил деятел на културата (1986).
Работи в областта на историята на театъра
и българското изобразително изкуство (XVIII–XX в.).
Библиография
Българска сценография 1846–1947. – София, 1975. – 335 с.
Васил Стоилов : Албум. – София, 1982. – 32 с.

Българско възрожденско изобразително и приложно изкуство: Нови аспекти и проблеми (съавт.). – София,
1985. – 127 с.
Анна Хен-Йосифова 1872–1932 : Живот и творчество. – Велико Търново, 2002. – 207 с.
Раннохристиянски храм „Света София : Премъдрост
Божия“ = The Early Christian Church of St. Sophia :
God’s Wisdom (съавт.). – София, 2009. – 171 с.

ДОБРЕВА Поля Стойкова
DOBREVA Polya Stoykova
(08.07.1974, Ловеч), специалист по
механика
Завършва механика (1998) и
приложна информатика в Софий
ския университет.
Доктор (2010).
Н.с. ІІІ ст. (2004), н.с. ІІ ст.
(2006), н.с. I ст. (2010), доцент (2012) в ИМех–БАН.
Преподава в Софийския университет (1999–2002).
Национална награда на Фондация „Еврика“ за
постижения в науката за 2009 г. на млад учен (2010).
Работи в областта на моделиране на взаимо
действието на слънчевия вятър с околността на Зе
мята; създаване на числен модел „Магнитослой–маг
нитосфера“ за газодинамично приближение; описва
взаимодействието на слънчевия вятър със Земната
магнитосфера.
Библиография
Comparison of a new magnetosphere – magnetosheath model
with Interball-1 magnetosheath plasma measurements (et
al.). // PSS, 53, 2005, p. 117–125.
A Comparison of Measured Parameters of Magnetosheath Plasma
with Predictions of a New Magnetosheath-Magnetosphere
Model (et al.). // CRes, 46, 2008, № 6, p. 469–483.
On the modular approach of a 3D model of the system
magnetosheath-magnetopshere (et al.). // JASR, 41,
2008, p. 1279–1285.
Some tests of a new magnetosheath model via comparison
with satellite measurement (et al.). // JASTP, 70, 2008,
p. 627–636.
Near-magnetopause magnetosheath in 3D gasdynamic module
of the numerical magnetosheath–magnetosphere model
(et al.). // ASR, 58, 2016, p. 188–195.

ДОБРЕВА-МАКФЕРСЪН
Милена Петрова
DOBREVA-MCPHERSON
Milena Petrova
(07.12.1968, София), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1991).
Специализира в Централно
европейски университет, Будапе
ща (1994).
Кандидат на науките (1999).
Н.с. (1994), ст.н.с. II ст. (2003) в ИМИ–БАН.
Ръководител секция „Приложение на инфор
мационните технологии в хуманитарните науки“,
ИМИ–БАН.
Работи в областта на компютърната лингвис
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тика, хипертекста и компютърната лексикография.

(1980).

Библиография
Хипертекст. // ФМС, 1991, № 3–4, с. 165–173.
Моделиране на вариативност в старобългарските текстове : Дис. – София, 1999. – 122 л.
Информационни технологии : За IХ клас : Първо равнище. – София, 2001. – 168 с.
Информатика за IX клас : Второ равнище : Профилирана подготовка (съавт.). – София, 2002. – 319 с.
Информационни технологии за X клас : Първо равнище – София, 2002. – 319 с.

ДОГРАМАДЖИЕВА
Екатерина Петрова
DOGRAMADZHIEVA
Ekaterina Petrova
(07.11.1933, Враца – 24.05.2010),
филолог-палеославист
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1957).
Кандидат на науките (1974). Доктор на науки
те (1983).
Ст.н.с. II ст. (1976), ст.н.с. I ст. в ИБЕ–БАН
(1986).
Научен секретар на ИБЕ (1976). Зам.-директор
на КМНЦ–БАН (1994).
Член на УС, ОС и научен секретар на БАН по
хуманитарните науки (1992); член на Съвета за изда
телска дейност.
Преподава в Софийски университет (1975).
Орден „Кирил и Методий“ II ст.
Изследва ролята на гръцкия синтаксис при фор
мирането на старобългарския език и слабопроучена
та област на евангелските календари; системата на
сложните изречения през старобългарския период и
степента на отвореност и свобода на книжовната
норма пред IX–XI в.
Библиография
Структура на старобългарското сложно съчинено изречение. – София, 1968. – 206 с.
Банишко евангелие : Среднобългарски паметник от XII
в. (съавт.). – София, 1981. – 538 с.
Обстоятелствените изречения в книжовния старобългарски език. – София, 1984. – 237 с.
Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII в.
и конца XIII века : Част 1 : Рукопис. Текст.
Комментарии. Исследование (съавт.). – Москва,
1999. – 703 с.
Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X–XVII в.). // КМС, 19, 2010, 552 с.

Специализира в: Университет на Тюбинген, Гер
мания (1995–2017); Университет на Падова, Италия
(1997–2015); Университет на Гент, Белгия (2005–2015);
Академия на науките, Киев (2005–2008).
Кандидат на науките (1993).
Н.с. (1994), доцент (2003), професор (2014) в
ИОХЦФ–БАН.
Ръководител научна група (2000), ИОХЦФ–БАН.
Преподава в Софийски университет (2012).
Член на: Международен съюз за чиста и при
ложна химия (IUPAC); European Peptide Society;
Biomedical Spectroscopy and Imaging; Българско пеп
тидно дружество; СУБ; Съюз на изобретателите в
България; Сдружение „Български център на жените в
технологиите“.
Има 2 патента за изобретение, 2 заявки за изо
бретение, 2 полезни модела.
Статуетка и грамоти „Изобретател на го
дината“ (2012) от ІV Изложение за изобретения,
технологии, иновации; индивидуална награда за нау
ка „Питагор 2012“ (2013); златен плакет за отлично
представяне в V ИТИ (2014); награда за заслуги по
повод 55 г. от създаването на ИОХЦФ–БАН (2015);
златен плакет за представяне в VII ИТИ (2016).
Работи в областта на биологично активните
компоненти от природни източници и терапевтич
ния ефект на голяма част от тях; разработването
на терапевтични природни биомолекули с нови меха
низми на действие срещу бактериалните инфекции;
представянето на информация за антитуморния
ефект на тези хемоцианини и др.
Библиография
Structural analysis and molecular modelling of the Cu/Zn-SOD
from fungal strain Humicola lutea 103 (et al.). // SA.
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 83,
2011, № 1, p. 67–73.
ESI–MS and MALLS analysis of quaternary structure of
molluscan hemocyanins (et al.). // JMSp, 47, 2012, № 7,
p. 940–947.
Positions of the glycans in molluscan hemocyanin, determined
by fluorescence spectroscopy (et al.). // JF, 23, 2013, № 4,
p. 753–760.
Structure and Characterization of Eriphia verrucosa Hemocyanin
(et al.). // MBio, 17, 2015, № 6, p. 743–752.
Antimicrobial activity of molluscan hemocyanins from Helix
and Rapana snails (et al.). // CPB, 17, 2016, № 3,
p. 263–270.

ДОНЧЕВА Албена
Паскалева
DONTCHEVA Albena
Paskaleva
(21.02.1968, Асеновград), физик

ДОЛАШКА Павлинка
Александрова
DOLASHKA Pavlinka
Aleksandrova
(21.09.1954, с. Якимово, Монтанско),
химик
Завършва химия в Универси
тет „Проф. Асен Златаров“, Бургас

Завършва физика на твърдо
то тяло в Софийския универси
тет (1991).
Специализира в: Универси
тет на Ерланген–Нюрнберг, Гер
мания (2002, 2010); Братислава (2012–2013).
Доктор (1999). Доктор на науките (2015).
Н.с. ІІІ ст. (1993), н.с. ІІ ст. (1996), н.с. І ст.
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(2000), ст.н.с. ІІ ст. (2005), доцент (2011), професор
(2017) в ИФТТ–БАН.
Ръководител на направления „Микро- и акус
то-електроника“ (2013–2016) и „Функционални мате
риали и наноструктури“ (2016–); зам.-директор (2016–)
на ИФТТ–БАН.
Член на УС на БАН (2017–).
Член на Хумболтовия съюз в България. Награда
на БАН „Проф. Марин Дринов“ за млади учени (2000).
Работи в областта на структурните и електри
ческите свойства на тънки диелектрични слоеве на ос
новата на Ta2O5 като алтернатива на SiO2 за приложе
ние в свръхплътни динамични памети (DRAM); тънки
high-k диелектрични слоеве (Zr-силикат, HfTi-силикат,
Hf-силикат), като алтернатива на SiO2 в логически
приложения; явления на захват и деградация в high-k
диелектрици на нанониво; метал–диелектрик–метал
(MIM) структури за приложение в DRAM; диелектрич
ни слоеве, вкл. многослойни структури, за приложение
в новопоявяващи се концепции за енергонезависими
флаш памети, базирани на захват на заряд, и памети,
базирани на резистивно превключване.
Библиография
Different current conduction mechanisms through thin high-k
HfxTiySizO films due to the varying Hf to Ti ratio (et al.).
// JAPs, 95, 2004, № 10, р. 583–590.
Challenges of Ta2O5 as high-k dielectric for nanoscale DRAMs
(et al.). // MRl, 47, 2007, р. 913–923.
Traps and trapping phenomena and their implemantations on
electrical behavior of high-k capacitor stack (et al.). //
JVST, 29, 2011, № 1, № 01AA03.
Tailoring the Electrical Properties of HfO2 MOS-Devices by
Aluminum Doping (et al.). // ACSAMI, 7, 2015, № 31,
р. 17032–17043.
Investigation of high-k dielectric stacks by C-AFM : advantages,
limitations and possible applications (et al.). //
Conductive Atomic Force Microscopy : Application in
nanomaterials. – Wiley, 2017.

ДОНЧЕВА Снежанка
Цветанова
DONCHEVА Snezhanka
Tzvetanova
(21.07.1950, Перник), биолог
Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1976).
Специализира в: Хелзинкски
университет (2000); Автономен
университет на Барселона, Испания (2003); Аристо
телов университет, Солун, Гърция (2010, 2011).
Кандидат на науките (1986).
Н.с. ІІ ст. (1986), н.с. І ст. (1989), ст.н.с. ІІ ст.
(1998), професор (2012) в ИФР/ИФРГ–БАН.
Ръководител лаборатория „Минерално хранене
на растенията“ (1997–2004), научен секретар (2004–
2006), зам.-директор (2006–2010), директор (2010–) на
ИФРГ–БАН.
Преподава в Лесотехнически университет, Со
фия (1994–2000).
Член на: СУБ и председател на секция „Физи
ология и биохимия на растенията“ (2005–2013); Фе

дерация на европейските дружества по растителна
биология (FESPB) (2005–).
Член на: УС на ССА (2010); Съвет по продукти
за растителна защита „Национална служба за расти
телна защита“ – МЗХ (2010–2014).
Почетна значка „Златна книга“ от Съвета на
европейската научна и културна общност за принос
към развитието на българската наука (2012).
Работи в областта на минералното хранене
на растенията – поглъщане и транслокация на мине
ралните елементи; морфологичното и функционално
състояние на листни и коренови клетъчни органели
при различни условия на минералното хранене; за
щитни механизми, свързани с поглъщането и тран
слокацията на тежките метали и др.
Библиография
Ultrastructural localisation of Ag-NOR proteins in root plant
meristem cells after copper treatment. // JPPs, 151, 1997,
р. 242–245.
Copper-induced alteration in structure and proliferation of
maize root meristem cells. // JPPs, 153, 1998, № 3–4,
р. 482–487.
Root cell pattern a primary target for aluminium toxicity in
maize (et al.). // JEB, 56, 2005, р. 1213–1220.
Silicon ameliorates manganese toxicity in Mn-sensitive maize,
but is not responsible for tolerance in a Mn-tolerant
maize genotype (et al.). // EEB, 65, 2009, р. 189–197.
Plant response to lead in the presence or absence EDTA in two
sunflower genotypes (cultivated H. annuus cv. 1114 and
interspecific line H. annuus×H. argophyllus) (et al.). //
ESPR, 20, 2013, № 2, р. 823–833.

ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА
Людмила Иванова
DONCHEVA-PETKOVA
Lyudmila Ivanova
(06.10.1939, Кюстендил), археолог
Завършва история, профил
археология и български език и ли
тература в Софийския универси
тет (1962).
Кандидат на науките (1970).
Доктор на науките (1989).
Н.с. (1972), ст.н.с. II ст. (1982), ст.н.с. I ст. (1993)
в НАИМ–БАН.
Секретар (1971–1977) и ръководител (2005–2007)
секция „Средновековна археология“, председател на
НС (1990–1992), НАИМ–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет;
Пловдивски университет; Нов български универси
тет; Софийски университет; Шуменски универси
тет; Югозападен университет, Благоевград; „Гьоте
университет“, Франкфурт на Майн, Германия.
Член на ИКОМОС.
Грамота за заслуги, УАН (2016).
Работи в областта на ранносредновековните
български паметници и материали – селища, езиче
ски некрополи, първата българска столица Плиска,
битова керамика, култови предмети, фантастични
изображения, знаци върху археологически материали.
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Библиография
Българска битова керамика през ранното средновековие. – София, 1977. – 224 с.
Знаци върху археологически материали от средновековна
България. – София, 1980. – 188 с.
Одърци : Селище от Първото българско царство : Т. 2 :
Некрополи от ХІ век. – София, 2005. – 476 с.
Средновековни кръстове енколпиони от България (ІХ–
ХІV в.) = Medieval crosses encolpia from Bulgaria (9th–
14th century). – София, 2011. – 758 с.
Прабългарският некропол при Балчик (съавт.). – София,
2016. – 583 с.

ДОРОВСКА-ТАРАН Виктория
Николова
DOROVSKA-TARAN Viktoria
Nikolova
(28.07.1942, с. Тръстеник,
Плевенско), биохимик
Завършва химия в Москов
ския държавен университет (1964).
Специализира в Макс Планк
институт, Мюнхен, Германия

(1980–1981).
Кандидат на науките в Русия (1972).
Н.с. І ст. (1976), ст.н.с. ІІ ст. (1986) в ИОХ–БАН.
Преподава в Софийски университет.
Автор на много патенти.
Работи в областта на физикохимичните под
ходи за изясняване на структурата и функциите на
ензимите, приложението на спектрални методи (яд
рено-магнитен резонанс) за изследване структурата
на ензимите.

Библиография
The specificity in the elementary steps of alpha-chymotrypsin
catalysis. A temperature study with a series of N-acetylL-amino acid methyl esters (et al.). // BBA, 702, 1982,
№ 1, р. 37–53.
Reverse micelles as a water-property-control system to investigate
the hydration/activity relationship of alpha-chymotrypsin
(et al.). // EJB, 1993, 218, p. 1013–1019.
A 11-I Nuclear Magnetic Resonance Method for Investigating
the Phospholipase D-Catalyzed Hydrolysis of
Phosphatidylcholine in Liposomes (et al.). // ABi, 240,
1996, p. 37–47.
Dissociation Equilibrium of Human Recombinant Interferon
gamma (et al.). // Biochemistry, 35, 1996, 47,
p. 14825–14830.
Effects of cis-9, trans-11 and trans-10, cis-12 conjugated linoleic
acid (CLA) isomers on immune function in healthy men
(et al.). // EJCN, 57, 2003, p. 595–603.

ДОСЕВА Ива Доси
DOSEVA Ivа Dosi
(04.07.1968, София), изкуствовед
Завършва изкуствознание в
Националната художествена ака
демия, София (1996).
Доктор (2004).
Доцент
в
ИИИзк–БАН
(2013).

Член на БНК на ИКОМОС (2014–). Член на УС
на ИКОМОС (2017).
Изследва историята на късноантичното, ран
новизантийското и средновековното изкуство.
Библиография
Ранновизантийски олтарни прегради в Тракия и Дакия.
// ПИ, 2002, № 3, с. 9–18.
Ранновизантийските амвони от територията на съвременна България: образци и адаптации. // Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. – София,
2011, с. 139–160.
Early Byzantine and Medieval Architectural Sculpture in
Sozopol. – Sofia, 2012. – 193 p.
Паметта за мъртвите: структуриране на сакралните
пространства в късноантичните некрополи и градове (според паметниците от територията на
съвременна България). // ИЧ, 2015, с. 27–43.
Оригинал и рефлексии : средновековни, ренесансови и
барокови художествени произведения, използвани
като документи при реконструкции на археологически обекти в България. // ПИ, 2016, № 2, с. 9–18.

ДРАГАНОВА Росица
Славчева
DRAGANOVA Rossitsa
Slavtcheva
(12.02.1962, София), музиковед
Завършва музикознание, спе
циалност „Теория на музиката и
естетиката“, в Националната
музикална академия, София (1986).
Доктор (1998).
Ст.н.с. II ст. в ИИзк–БАН (2008).
Член на НС на ИИИзк–БАН (2017).
Преподава във Френски лицей „Виктор Юго“,
София (1993).
Член на СБК (1999).
Награда „Книга на годината“ за музиколожко
творчество за монографията „Музицирането. Аспек
ти“ (2009).
Работи в областта на теорията на музиката
и музикалната култура.
Библиография
Музицирането : Аспекти. – София, 2007. – 156 с.
Идеите за музицирането, композиторското творчество и изпълнителските практики в контекста на
съвременното развитие на музикознанието. // БМ,
2011, № 2, с. 3–9.
Приспивната песен като предмет на музикалната терминология. // БМ, 2013, № 3–4, с. 134–139.
Съвременна терминология и музикално-педагогическа
практика : Речник по музика за ученика. – София,
2013. – 120 с.
Приспивната песен в музикално-културното минало. //
БМ, 2015, № 4, с. 21–35.
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ДРАГАНОВА Cлaвкa
Тодорова
DRAGANOVA Slavka
Todorova
(31.01.1939, София), историк
Завършва ориенталистика в
Софийския университет (1963).
Кандидат на науките (1978).
Н.с. II ст. (1979), ст.н.с. II
ст. (1988) в ИБалк–БАН.
Работи в областта на социалната и икономи
ческа история на Балканите.
Библиография
Материали за Дунавския вилает : Русенска, Силистренска,
Шуменска и Тутраканска кази през 60-те–70-те години на XIX в. – София, 1980. – 481 с.
Берковското село в навечерието на Освобождението :
Статистическо изследване според османските данъчни регистри. – София, 1985. – 198 с.
Количествен анализ на овцевъдството в българските
земи под османска власт от средата на XIX век
до Освобождението. – София, 1993. – 280 с.
Кюстендилският регион 1864–1919 : Етнодемографско и социалноикономическо изследване. – София,
1996. – 266 с.
Селското население на Дунавски вилает. – София,
2005. – 274 с.

ДРАГИЕВА Йовка
Димитрова
DRAGIEVA Iovka Dimitrova
(04.09.1944, Бургас), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1967).
Доктор (1974). Доктор на на
уките (1993).
Ст.н.с. II ст. (1993), ст.н.с.
I ст. (1999), професор (2011) в

ИЕЕС–БАН.
Ръководител сектор „Наноразмерни материа
ли“ (2003) в ИЕЕС–БАН.
Преподава в: Химикотехнологичен и металур
гичен университет (1974–1976); Технически универси
тет, София (1977, 1981).
Член (1999) и председател (2003) на Национален
експертен съвет по нанотехнологии – БАН.
Член на: American Chemical Society; IEEE.
Работи в областта на наноразмерните мате
риали, оригиналните технологични процеси и реак
тори за производство на метални клъстери нано
частици, нанопокритията, магнитните свойства и
приложения на магнитни материали, материалите
за електронни приложения.
Библиография
Върху получаването, структурата и свойствата на
тънки магнитни слоеве за памет, отложени по
химичен път : Дис. – София, 1973. – 160 л.
Аморфни метални магнитни прахове, получени чрез борхидриден процес : Дис. – София, 1991. – 214 л.
Прах от алуминиев нитрид. // ХИ, 1992, № 1, с. 35–37.

Gram-Scale Synthesis of Monodisperse Gold Colloids by the Solvated
Metal Atom Dispersion Method and Digestive Ripening
and Their Organization into Two- and Three-Dimensional
Structures (et al.). // JACSoc, 124, 2002, p. 2305.
Nanoscience and nanotechnology : Nanostructured materials
application and innovation transfer : 8 : 9th Workshop
Nanoscience and nanotechnology, Sofia, 2007 (et
al.). – Sofia, 2008. – 300 p.

ДРАГОВА Haдeждa
Николова
DRAGOVA Nadezhda
Nikolova
(18.02.1931, Раднево), литературовед,
филолог, културолог
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1952).
Кандидат на науките (1962).
Н.с. (1966), ст.н.с. II ст. (1974), ст.н.с. I ст. (1991)
в ИБалк–БАН.
Ръководител секция „Културна история на бал
канските народи“ (1970–1991) в ИБалк–БАН.
Член на СНС по литературознание – ВАК.
Преподава в: Национална художествена акаде
мия; Шуменски университет; Югозападен универси
тет; Букурещки университет; Белградски универси
тет; Свободен университет, Западен Берлин.
Член на: СБП, Сдружение на българските
писатели.
Работи в областта на старобългарската ли
тература, славянските и балкански култури и
литератури.
Библиография
Знай свой род и език : Биографически очерк за Паисий
Хилендарски. – София, 1962. – 84 с.
Кой е създал нашите букви. – София, 1965. – 59 с.
Книга за Паисий. – София, 1972. – 172 с.
Литературноестетически процеси на Балканите (съавт.). – София, 1994. – 431 с.
Славянското царство на Мавро Орбини. – София, 2009. – 36 с.

ДРАЙШУ Таня Николова
DREISCHUH Tanja Nikolova
(17.06.1963, Елхово), физик
Завършва оптика и спектро
скопия в Софийския университет.
Специализира в JET, Culham
Science Centre, Великобритания
(2008, 2009, 2011, 2012).
Доктор (1997).
Доцент (2005).
Член на НС (2009–), зам.-директор (2012–2016),
ръководител лаборатория „Лазерна локация“ (2014–)
в ИЕ–БАН.
Зам.-председател на SPIE – Bulgaria Chapter
(2005–2009).
Член на: СФБ, SPIE.
Награда на ИЯИЯЕ за най-добра работа в об
ластта на приложните изследвания (2006), награда
„Акад. Емил Джаков“ (2013).
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Работи в областта на лазерното дистанцион
но сондиране на атмосферата; лидарното картогра
фиране на атмосферните аерозолни замърсявания;
лидарните методи за сондиране с висока разделител
на способност на нехомогенни обекти с оптично и
гама лъчение; оптичната томография на тъкани и на
тъканоподобни мътни среди; лидарната диагностика
на термоядрена плазма по релативистичния спектър
на Томсъновото обратно разсейване.
Библиография
Effect of pulse-shape uncertainty on the accuracy of deconvolved
lidar profiles (et al.). // JOSA, A 12, 1995, p. 301–306.
Proceedings of SPIE, USA (ed.) (vol. 6604, 2007; vol. 7027,
2008, vol. 7751, 2010; vol. 7747, 2011; vol. 8770, 2013,
vol. 9447, 2015; vol. 10226, 2017).
Turbid media optical properties derived from the characteristics
of propagating laser radiation beams (et al.). // AP B:
Lasers and Optics, 115, 2014, p. 427–441.
Lidar Mapping of Near-Surface Aerosol Fields, Ch. 4 (et al.) //
ASCS, 2016, p. 85–107.
Features of the attenuation and single-sided imaging potential
of near infrared laser radiation in liquid turbid media (et
al.). // JMO, 64, 2017, p. 1270–1282.

ДРЯНОВСКА-ВАСИЛЕВА Олга
Александрова
DRYANOVSKA-VASILEVA Olga
Alexandrova
(05.10.1919, Бяла), генетик
Завършва естествена ис
тория в Софийския университет
(1942).
Специализира в Упсала, Сток
холм и Лунд, Швеция (1965–1966).
Доктор (1950). Кандидат на науките в Русия
(1953). Доктор на науките в Швеция (1966). Доктор
на науките (1979).
Ст.н.с. ІІ ст. (1954) в ИРаст–БАН; ст.н.с. ІІ ст.
(1960), ст.н.с. І ст. (1980) в ИБотан–БАН.
Научен секретар (1960–1963), ръководител сек
ция „Стимулация“ (1960–1963) и секция „Генетика“
(1963–1969) в ИБотан–БАН.
Преподава в Софийски университет (1962–1969).
Орден „За народна свобода“ ІІ ст. (1959).
Работи в областта на радиационната цитоге
нетика – оплождане и мутации.
Библиография
Действието на радиациите при едноклетъчни водорасли
(съавт.). // Природа, 1971, № 5, с. 71–72.
Цитогенетични проблеми. – София, 1982. – 262 с.
Видни съветски биолози. – София, 1989. – 140 с.
Linear differences in the development of diploidised
parthenogenetic embryos in mouse: effect of 5-asacytidin
of them (et al.). // ДБАН, 45, № 3, 1992, с. 95–98.
Видни руски генетици. – София, 2001. – 299 с.

ДУРИДАНОВА Десислава
Боянова
DURIDANOVA Desislava
Boyanova
(08.06.1964–26.08.2007), биофизик
Завършва биология в Софий
ския университет (1987).
Доктор (1994). Доктор на
науките (2005).
Ст.н.с. II ст. (2001), ст.н.с. I
ст. (2007) в ИБФ–БАН.
Ръководител секция „Мембранни йонни канали“
(2005–2007) в ИБФ–БАН.
Работи в областта на електромеханичното и
фармакомеханичното куплиране в гладки мускули.
Библиография
Corticotropin-releasing hormone acts on guinea-pig ileal smooth
muscle via protein kinase A. Pflugers Arch. // EJP, 438,
1999, p. 205–212.
Urocortin hyperpolarizes stomach smooth muscle via activation
of Ca2+-sensitive K+ currents. // JMRCM, 21, 2000,
p. 639–645.
Effect of cisplatin and cobalt chloride on antioxidant enzymes
in the livers of Lewis lung carcinoma-bearing mice:
protective role of heme oxygenase. // TL, 138, 2003,
p. 235–242.
HO-1 induction in the guinea-pig stomach: protection of smooth
muscle functional performance during cobalt-induced
oxidative stress. // CMB, 51, 2005, p. 495–506.

ДУШАНОВА Юлиана
Александрова
DUSHANOVA Juliana
Alexandrova
(13.07.1964, София), инженер-физик
Завършва инженерна физика
в Софийския университет (1989).
Специализира
в:
Institute
for
Medical
Informatics
and
Neuroinformatics, Technical University,
Грац, Австрия (1999); Department of Neuroscience,
Medical Institute, Brown University, САЩ (2001–2006).
Доктор (2001).
Н.с. II ст. в ИФиз–БАН (1994–2001). Н.с. I ст.
(2000–2010), ст.н.с. ІІ ст. (2010–2011), доцент в ИНБ–
БАН (2011–).
Член на: Дружество по физиологични науки
(1994–); Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинич
на неврофизиология (1994–); Българско дружество по
приложна математика (1997–); Българско дружество
по биомедицинска физика и инженерство (1997–); Дру
жество по невронауки, САЩ (2001–2006).
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ването на система за компютърно подпомагане на
решенията за отвикване от апаратна вентилация.
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сия (1973).
Н.с. ІІ ст. (1974), ст.н.с. ІІ ст. (1985–2010) в
ИТИГА–БАН.
Научен секретар (1986) на ИТИГА–БАН.
Преподава в: Нов български университет (1995–
2003); Лесотехнически университет (2002–2015).
Член на: БНК на ИКОМОС–ЮНЕСКО;
ДОКОМОМО – Интернешънъл, ЮНЕСКО; Група
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Работи в областта на средновековната сла
вянска текстология и библеистика, издаването на
средновековни славянски ръкописи, българската и ру
ската историческа лексикология и лексикография, ки
рило-методиевските традиции.

116

Библиография
Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. (съавт.) – София, 1999. – 343 с.
Българска кирило-методиевска библиография (съавт.). // Кирило-методиевска библиография 1516–
1934. – София, 2003, с. 419–685.
Славяно–русский пролог по древнейшим спискам : Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции)
за сентябрь–февраль : Т. 1 (съавт.). – Москва,
2010. – 822 с. Т. 2: Указатели. – Москва, 2011. – 856 с.
Книга Исход в южнославянских списках ХV–ХVІ вв. // SS,
13, 2016, p. 225–240.
The Headings in South Slavonic Copies of the Book of
Exodus. // The Bible in Slavic Tradition. – Boston, 2016,
p. 107–122.

ЖЕЛЯЗКОВА-АВРАМОВА
Татяна Любомирова
ZHELYAZKOVA-AVRAMOVA
Tatyana Luybomirova
(10.08.1948, София), микробиолог
Завършва биология и микро
биология в Софийския универси
тет (1974).
Специализира
в
Русия
(1977–1978).
Кандидат на науките (1988).
Н.с. ІІ ст. (1988), н.с. І ст. (1998), ст.н.с. ІІ ст.
(2008), доцент (2011–2015) в ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Микробна биохимия“
(2013).
Автор на изобретения.
Работи в областта на биохимията на патоген
ните микроорганизми.
Библиография
Bacterial decolorization of Acid Orange 7 in the presence of ionic
and non-ionic surfactants (et al.). // ZN, 62, 2007, № 1–2,
р. 87–92.
Decolorization of Acid Orange 7 by bacteria of different
tinctorial type: a comparative study (et al.). // WJMB, 23,
2007, № 3, p. 417–422.
Effect of Triton X-100 and rhamnolipid PS-17 on the
mineralization of phenanthrene by Pseudomonas sp.
Cells (et al.). // IBB, 62, 2008, р. 415–420.
Antimicrobial potential of selected thiosulfonates – based
biocides and biosurfactants against bacteria and fungi
(et al.). // CR–ABS, 63, 2010, № 9, р. 1304–1314.
Effect of Tween 80 on 9α-steroid hydroxylating activity and
ultrastructural characteristics of Rhodococcus sp. cells (et
al.). // WJMB, 26, 2010, № 6, р. 1009–1014.

ЖИВКОВА Людмила
Тодорова
ZHIVKOVA Lyudmila
Todorova
(26.07.1942, с. Говедарци, Софийско –
21.07.1981), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1965) и исто
рия на изкуствата в Московския
държавен университет (1970).

Специализира в Оксфордски университет, Вели
кобритания (1971).
Кандидат на науките (1971).
Н.с. (1969), ст.н.с. II ст. в ИБЦТ–БАН (1974).
Зам.-председател (1971–1972) на Комитета за
приятелство и културни връзки с чужбина. Зам.-пред
седател (1972–1975) и председател (1975–1981) на Ко
митета за култура. Председател на Съвета на пред
седателите на творческите съюзи (1975–1981).
Член на множество национални и международни
културно-творчески организации.
Ирански орден „Плеад“ (1971), голям златен по
четен знак „За заслуги към Република Австрия“ (1976),
мексикански орден „Ацтекски орел“ (1978), Доктор
хонорис кауза на Университет „Токай“, Япония (1979),
голям кавалерски кръст за заслуги пред Италианска
та република (1980), международна награда за мир и
сътрудничество „Златният Меркурий“ (1981), орден
„13 века България“ (1984).
Работи в областта на балканската история и
международните културни отношения.
Библиография
Англо-турските отношения 1933–1939. – София, 1971. – 219 с.
The Kazanlak Tomb. – Sofia, 1974. – 128 p.
Die Gestaltung der Kultur der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft – unsere unmittelbare historische
Aufgabe. – Sofia, 1977. – 105 p.
Четвероевангелие царя Ивана Александра. – София,
1980. – 228 с.
Por el perfeccionamiento del hombre y la sociedad. – Sofia,
1982. – 585 p.

ЖИЯНСКИ Миглена
Кирчева
ZHIYANSKI Miglena
Kircheva
(30.11.1976, София), инженер-лесовъд,
еколог
Завършва екология, опазва
не и възстановяване на околната
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(1981–1982); Universita di Firenze Tempus, Флоренция,
Италия (1994–1995).
Кандидат на науките (1994).
Ст.н.с. ІІ ст. (2007), професор (2015) в ИНБ–БАН.
Ръководител лаборатория „Медиаторни меха
низми на лекарствените ефекти“ (2008); ръководи
тел направление „Биологични ефекти на природните
и синтетични вещества“ (2010); зам.-председател на
НС на ИНБ.
Преподава в Софийски университет (2010).
Работи в областта на медиаторните взаимо
действия, възпаление, болка, невропептиди, природни
съединения, свободно-радикални процеси.
Библиография
Receptor subtipes involved in the modulatory action of histamine
on the contractility of the rat vas deferens (et al.). // JI,
1995, Res 44, Suppl. 1, p. S92-S93.
Gastric antisecretory effects of synthetic cannabinoids after
central or peripheral administration in the rat (et al.). //
BR, 64, 2004, № 4, p. 357–361.
Antioxidant activity of fluoxetin: studies in mice melanoma
model (et al.). // CBF, 28, 2010, p. 497–502.
In vivo effects of pentoxifylline on enzyme and non-enzyme
antioxidant levels in rat liver after carrageenan-induced
paw inflammation (et al.). // CBF, 28, 2010, p. 668–672.
Synthesis and Biological Activity of Small Peptides as NOP
and Opioid Receptors’ Ligands: View on Current

Developments Nociceptin Opioid (et al.). // Hormones,
97, 2015, р. 123–146.

ЗАПРЯНОВА Емилия
Трайкова
ZAPRIANOVA Emilia
Traykova
(21.12.1936, Франкфурт на Майн,
Германия), медик
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1960).
Специализира в: Лаборато
рия гистохимии Института мозга, АМН, Русия
(1963–1964); Laboratoire de neurocytochimie, Universite
de Paris VI, Париж (1972–1973, 1974).
Кандидат на науките (1966). Доктор на науки
те (1980).
Ст.н.с. II ст. (1973), ст.н.с. I ст. (1984) в
ИМф–БАН.
Ръководител: Лаборатория по миелинизация/
Лаборатория по миелинизация и демиелинизация
(1973–2006); Секция по ембриология; Секция по невро
морфология; председател на ОС, ИМф–БАН.
Председател на Комисията по проблемите на
жените – БАН (1981–1989).
Член на: Научна комисия по биологични науки
– ВАК, СНС по морфология – ВАК; експерт по нев
ронауки в ЕК, Брюксел (1999).
Преподава в: Медицински университет, София;
Софийски университет.
Гост-лектор във: Вашингтон, Балтимор, Бос
тън, Париж, Москва, Санкт Петербург, Виена, Токио
и др.
Член на: Световен съюз по невронауки; Светов
но дружество по невропатология; Международна асо
циация на невроморфолозите; Европейско дружество
по неврохимия; Европейско дружество по микроско
пия; Френско дружество по микроскопия; Френско
дружество по клетъчна биология и др.
Знак за отличие на БАН (1974); златна значка
за принос в разгръщането на изобретателското и
рационализаторско движение и грамота (1986); I на
града за най-добри резултати в Национален преглед
по техническо творчество на жените (1986); орден
„Кирил и Методий“ I ст. (1986); I награда „Проф. Д.
Ораховац“ на Съюза на медицинските дружества
(1999) и др.
Работи в областта на невроморфологията
– миелинизацията, развитието, реактивността и
хистопатологията на нервната тъкан, демиелини
зацията и множествената склероза; изследване на
неврона при миелинизацията и демиелинизиращите
заболявания на ЦНС.
Библиография
Histochemistry and morphological metabolism of lipids in
relation to myelination. // AAn, 1970, № 75, p. 246–300.
Миелинизация в централната нервна система. – София,
1980. – 124 с.
Ganglioside brain changes in chronic relapsing experimental
allergic encephalomyelitis induced in the Lewis rats (et
al.). // NRes, 23, 1998, № 11, p. 1421–1425.
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Axonal reaction precedes demyelination in experimental models
of multiple sclerosis (et al.). // NBP, 34, 2004, № 4,
p. 337–342.
Serum IgG and IgM ganglioside GM1 antibodies in patients with
multiple sclerosis (et al.). // JCN, 2004, № 57, p. 94–99.

ЗАПРЯНОВА-ТОДОРОВА
Антоанета Георгиева
ZAPRYANOVA-TODOROVA
Antoaneta Georgieva
(10.09.1942, Стара Загора), историк
Завършва история, профил
архивистика, и философия в Со
фийския университет (1969).
Специализира в Институт
по история, РАН, Москва (1981).
Кандидат на науките (1987).
Н.с. (1974), ст.н.с. ІІ ст. (1998) в ИИстИ–БАН.
Преподава в ЦО–БАН.
Председател на Българската генеалогична фе
дерация; член на БИД.
Златна „Значка на БАН“ (1984); почетни грамо
ти от Българско генеалогично дружество (2005, 2006,
2007, 2010); „Георгиевская диплома“ от International
Academic Rating of Popularity „Golden Fortune“ (2006) и
НЧ „Славянска беседа“ (2012).
Работи в областта на методологията на исто
рията, генеалогията, интердисциплинарните взаимо
отношения на помощните исторически науки.
Библиография
Изворознание и философска антропология. // ИДА, 65,
1993, с. 5–27.
Генеалогия или как да изследваме своя род. – София,
1994. – 157 с.
Историците – за истината, за насилията, за себе си
(съавт.). – София, 1994. – 264 с.
Василий Каразин : Живот и дейност (съавт.). – София,
2005. – 380 с.
Времето и календарният проблем (съавт.). – София,
2005. – 253 с.

ЗАРЕВА-ЗАФИРОВА Ирена
Кирилова
ZAREVA-ZAFIROVA Irena
Kirilova
(26.03.1964, София), икономист
Завършва социално-икономи
ческо планиране в УНСС (1987).
Специализира в: University of
York, Великобритания (1994); ITS,
DFID (2005).
Доктор (2009).
Н.с. III ст. (1988), н.с. II ст. (1991), н.с. I ст.
(2009), ИкИ–БАН; доцент (2012) в ИИкИ–БАН.
Научен секретар секция „Възпроизводство и
икономически растеж“ (1993–1996) и „Макроикономи
ка“ (2009–); член и секретар на НС (2016–); зам.-дирек
тор (2017–) на ИкИ/ИИкИ–БАН.
Член на СУБ.
Юбилейна грамота от БАН за високи научни
постижения (2014); грамота от СУБ за научно-при

ложен принос (2015).
Работи в областта на човешкия капитал – ха
рактеристики, формиране, инвестиции; социално-ико
номическите аспекти и политиките на научно-обра
зователната сфера; използването и развитието на
човешките ресурси и на човешкия капитал и др.
Библиография
Образованието и науката в България през погледа на
учители, преподаватели, студенти и изследователи (съавт.). – София, 2010. – 238 с.
Човешкият капитал в България – формиране, състояние, използване, насоки за развитие. – София,
2010. – 265 с.
Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката в България (съавт.). – София,
2012. – 255 с.
Висшето образование и науката в България – икономически, социални и джендър измерения (съавт.). – София, 2014. – 325 с.
The impact of policies on migration between Switzerland and
Bulgaria. // Migration and transnationalism between
Switzerland and Bulgaria. – Switzerland, 2017. – 201 р.

ЗАРКОВА Лидия Петрова
ZARKOVA Lidiya Petrova
(26.12.1935, с. Ботево, Врачанско –
14.05.2009), физик
Завършва електронни при
бори
в
Санктпетербургския
електротехнически
институт
(ЛЕТИ), Русия (1959).
Кандидат на науките (1977).
Доктор на науките (1996).
Н.с. III ст. (1963), н.с. II ст. (1966), н.с. I ст. (1977),
ст.н.с. II ст. (1988), ст.н.с. I ст. (2001) в ИЕ–БАН.
Преподава в Технически университет, София
(1960–1967).
Значка „За принос в техническия прогрес“ (1970);
значка „Отличник на БАН“ (1975); медал „Майчина
слава“ (1972).
Работи в областта на физиката на атомите
и молекулите, електронната обвивка на атомите
и атомни спектри; вибрационните и ротационни
свойства на молекулите и молекулни спектри; меж
дуатомните и междумолекулните взаимодействия;
взаимодействията на атоми и молекули с електро
магнитно поле и ядрени лъчения.
Библиография
Импулсивно загряване на жичка с променливо съпротив–
ление. // ИИЕ, 1972, 6, с. 91–97.
Измерение коэффициента теплопроводности газов и паров до 2500 K пары ртути и цезия (съавт.). // ТВТ,
14, 1976, № 2, с. 277–284.
Use of a self-reversed spectral line for determining the temperature
distribution in a combustion-product plasma flow (et al.).
// HT, 28, 1990, № 2, p. 357–363.
An isotropic intermolecular potential with temperature
dependent effective parameters for heavy globular gases
(et al.). // MP, 88, 1996, Vol. 88, № 2, p. 489–495.
Interaction potentials of nine quasi-spherical molecules in the
database on the transport properties of gases (et al.). //
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системи във връзка с международната биологична
програма.

HT, 42, 2004, № 6, p. 878–884.

ЗАХАРИЕВА Светлана
Захариева
ZAHARIEVA Svetlana
Zaharieva
(07.05.1937, София – 2013), музиковед
Завършва музикознание, спе
циализация „Музикален фолклор“,
в Националната музикална акаде
мия (1959).
Кандидат на науките (1971). Доктор на науки
те (1985).
Н.с. (1973), ст.н.с. II ст. (1979), ст.н.с. I ст.
(1990) в ИИзк–БАН.
Член на: СНС по музика и музикознание – ВАК
(1987–1999).
Ръководител секции „Теория и естетика“ и „Му
зикална съвременност“ в ИИзк–БАН. Член на НС на
ИФолкл–БАН (1989–1993).
Преподава в: Национална музикална академия;
АМТИ, Пловдив.
Член на СБК; Международно дружество за тра
диционна музика (ICTM).
Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1976). Награ
да от СБК за книгите „Български народен двуглас“
(1975) и „Формообразуване в българската народна пе
сен“ (1980).
Работи в областта на българската етномузи
кология, теоретичните и естетически аспекти на
българския фолклор.
Библиография
Ранни форми на музикално-поетическата организация в
българския фолклор. – София, 1977. – 159 с.
Формообразуването в българската народна песен. – София, 1979. – 184 с.
Свирачът
във
фолклорната
култура. – София,
1987. – 276 с.
Етномузикологията – история, дефиниции и обект. //
БМ, 1994, № 4, с. 72– 92.
История на българската музикална култура в 5 т. : Т. 1
: Фолклорът (съавт.). – София, 1998. – 264 с.

ЗАХАРИЕВА-СТОИЛОВА
ВАСИЛЕВА Боянка (Бояна)
ZAHARIЕVA-STOILOVA
VASSILEVA Boyanka (Boyana)
(31.03.1920, Сливен),
зоолог-ентомолог
Завършва естествена ис
тория в Софийския университет
(1944).
Кандидат на науките (1958).
Специализира в Германската АН, Берлин
(1959–1960).
Асистент (1948), н.с. (1950) и ст.н.с. (1962) в Зо
ологически институт с музей – БАН.
Медал „25 г. народна власт“ (1969), „100 г. БАН“
(1969).
Работи в областта на ентомологията и вър
ху биологичната продуктивност на пасищните еко

Библиография
Вредните житни бегачи от рода zabrus в България и
борбата с тях (съавт.). – София, 1953. – 111 с.
Фаунистико-биологически изследвания върху видовете
от род Anisoplia Fisher (Scarabaedidae–Rutelinae) в
България. // ИЗИМ, 11, 1962, с. 59–115.
Испански лунен бръмбар. // ПЗ, 1965, № 9, с. 8–10.
Изследвания върху Scarabaedidae (Coleoptera) от Западна
Стара планина. // ИЗИМ, 18, 1969, с. 5–36.
Копрофагните насекоми и почвено-биологичните процеси. // Природа, 1969, с. 65–67.

ЗИНОВИЕВА Дарина Пеева
ZINOVIEVA Darina Peeva
(27.02.1963, Пловдив), юрист
Завършва право в Софийския
университет (1987).
Специализира в: Католиче
ски университет, Льовен, Белгия
(1996); Британска АН, Лондон
(1997); Калифорнийски универси
тет, Сан Бернандино, САЩ (2001);
Университет на Барселона, Испания (2003).
Доктор (1998).
Н.с. (1997), ст.н.с. (2001), професор в ИПН/
ИДП–БАН (2008–).
Ръководител катедра в ЮФ, Пловдивски уни
верситет (2003–2011); декан на ЮФ, Пловдивски уни
верситет (2011–2015).
Преподава в: Медицински университет, София;
Нов български университет; Пловдивски универси
тет; Софийски университет.
Член на: Българска асоциация по медицинско
право; колективен член на Световна асоциация по
медицинско право; Българско юридическо дружество;
колективен член на Съюз на юристите в България.
Награда от Съюза на юристите в България в
Републиканска студентска научна сесия по правни на
уки, 1985; Първа награда в университетска защита
на 18-ти НСПК, 1986; Втора ректорска награда в
университетска защита на 18-ти НСПК, 1986.
Работи в областта на административното и
медицинското право.
Библиография
Дискусионни тези в административното право и процес. – София, 2009 – 351 с.
Маловажен случай в административното наказване : коментар и съдебна практика. – София, 2011. – 396 с.
Правен режим относно лицата с психически увреждания
: административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти (съавт.). – София, 2012. – 159 с.
Промени в административното и конституционното
правосъдие – актуални въпроси. // Административно правосъдие, 2015, № 1, с. 5–15.
Медицинско право. 2. прераб. и доп. изд. – София,
2016. – 832 с.
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(1981).
Работи в областта на хидрологията, водосто
панските изследвания и регулацията на оттока.

ЗЛАТАНОВА-ДИМИТРОВА
Йорданка Стаматова
ZLATANOVA-DIMITROVA
Jordanka Stamatova
(13.01.1945), биолог
Завършва биохимия в Санкт
петербургския университет, Ру
сия (1968).
Кандидат на науките (1980).
Доктор на науките (1989).
Ст.н.с. ІІ ст. (1983), ст.н.с. І ст. (1991–1998) в
ИГ/ИФРГ–БАН.
Н.с. в Национална лаборатория „Аргон“, САЩ
(1998–2000)
Преподава в: Орегонски университет, Корва
лис, САЩ (1991–1998); Политехнически университет,
Бруклин, Ню Йорк, САЩ (2000–2004); Колеж по земе
делски и природни ресурси, Университет на Уайоминг
(2004–), САЩ.
Ръководител секция „Молeкулярна генетика“
(1984–1991) в ИГ/ИФРГ–БАН.
Член на: СУБ; Австрийско биохимично дру
жество; Международно дружество за молекулярна
биология на растенията (ISPMB).
Автор на патент.
Международна награда за трансфер на техноло
гии в областта на раковите изследвания (ICRETT).
Работи в областта на структурите и динами
ката на хроматина и неговата роля при регулацията
на транскрипцията.
Библиография
Хистон H 1 – изследвания върху еволюцията, локализацията, синтеза и ролята : Дис. – София,
1989. – 151 л.
A tightly regulated molecular motor based upon T7 RNA
polymerase (et al.). // NL, 5, 2005, p. 1698–1703.
Single-molecule approaches reveal the idiosyncrasies of RNA
polymerases (et al.). // Structure, 14, 2006, p. 953.
Nap1 : taking a closer look at a juggler protein of extraordinary
skills (et al.). // FASEBJ, 21, 2007, p. 1294.
Molecular Biology : Structure and Dynamics of Genomes and
Proteomes (et al.). – New York, 2015. – 648 p.

ЗЛАТАНОВА-НИКОЛОВА
Надежда (Надка)
Кръстева
ZLATANOVA-NIKOLOVA
Nadezhda (Nadka)
Krasteva

Библиография
Върху еднородността на хидроложките редици (съавт.).
// Хидротехника и мелиорация, 1, 1975.
Хидроложки основи на водостопанските изследвания. – София, 1979. – 178 с.
Съвременни дейности на хидроложките основи на водостопанските изследвания в НР България. // Изучаване и оптимално използване на водните ресурси. – София, 1981.
Икономико-математически модели за оптимизация на
водостопанските баланси (съавт.). // Проблеми на
водното стопанство и строителство. – София,
1981.
Методически основи на избора на оптимални парамет–
ри на регулирането на оттока на водостопански
системи. // ВП, 18, 1984.

ЗЛАТЕВА-ПЕХЛИВАНОВА
Иванка Иванова
ZLATEVA-PEHLIVANOVA
Ivanka Ivanova
(03.03.1931, Видин), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1953).
Кандидат на науките (1976).
Н.с. (1954), ст.н.с. II ст. (1981)
в ИОНХ–БАН.
Библиография
Analysis of νOH Raman spectra of CdCl2(H2O) CH3OH
saturated solutions (et al.). // JML, 45, 1990, № 1–2,
p. 121–126.
Raman scattering in CdCl2(H2O)CH3OH saturated solutions (et
al.). // JMSt, 222, 1990, № 3–4, p. 319–327.
Study on the Equilibria in the MX2(H2O)C2H5OH systems
(M=Sr, Ba; X=Cl, Br) at 25 °C, ZAAC (et al.). // JIGC,
596, 1991, № 1, p. 157–166.
Fermi resonance in VCH region in CdCl2H2OCH3OH saturated
solutions (et al.). // JML, 53(C), 1992, p. 127–136.
Study on the equilibria in the ZnBr2(CdBr2) (H2O)C2H5OH
Systems at 25 °C, ZAAC (et al.). // JIGC, 609, 1992,
№ 3, p. 157–159.

ИВАНОВА Анна Недева
IVANOVA Anna Nedeva
(30.05.1954, София), психолог

(06.03.1931, с. Хвойна, Смолянско),
хидроинженер
Завършва
хидроенергийно
строителство в УАСГ (1954).
Кандидат на науките (1976).
Н.с. II ст., н.с. I ст. (1962) в Институт по
енергетика – БАН; ст.н.с. IІ ст. (1970), ст.н.с. I ст.
(1984) в ИВП–БАН.
Зам.-директор (1978), ръководител секция „Оп
тимизация на водостопанските системи“ (1980) в
ИВП–БАН.
Орден „Кирил и Методий“ III ст. (1976) и I ст.

Завършва Техническия уни
верситет,
Дрезден,
Германия
(1982).
Специализира в: Технически
университет, Дрезден, Германия
(1983); Залцбургски университет,
Австрия (1991); НИИ по организа
ционна психология, Брауншвайг, Германия (1998).
Доктор в Технически университет, Дрезден,
Германия (1982).
Н.с. (1982) в ЦЛ по психология – БАН; ст.н.с. ІІ
ст. (2000) в ИПс–БАН.
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Преподава в: Софийски университет; Нов бъл
гарски университет; Технически университет (1985–
2001); Университет на Инсбрук, Австрия (2002–2003).
Награда „Херман Ебингхаус“ за забележителни
научни резултати в психологията от млади учени,
Германия (1984).
Работи в областта на трудовата, организа
ционната и приложната психология.
Библиография
Zur psychologischen Bewertung von Tatigkeitsmerkmalen (et
al.). //, 1984, № 2, p. 103–121.
TBS – Verfahren zur Analise Bewertung und Gestaltung von
Arbeitstatigkeiten (et al.). – Stuttgart, 1995. – 333 p.
Какъв труд е нужен на човека? – София, 2000. – 220 с.

ИВАНОВА Ваня Василева
IVANOVA Vanya Vasileva
(15.05.1953, с. Червена вода,
Русенско), радиофизик
Завършва химична техно
логия на полупроводниковите ма
териали и електронни елементи в
Химикотехнологичния и металур
гичен университет (1976).
Доктор (1987).
Н.с. ІІІ ст. (1988), н.с. І ст. (1994), доцент (2005)
в ИЕ–БАН.
Награда „Акад. Емил Джаков“ на ИЕ–БАН за
най-добра научна публикация в областта на радиофи
зиката, физичната и квантовата електроника (2004).
Работи в областта на специалната електроме
талургия, вакуумните технологии и техника, елек
троннолъчевото топене и рафиниране на метали
и сплави, кинетиката на рафиниране; изследването
на металите и сплавите, металообработката и
металографията.
Библиография
Refinement of Ti and Mo using electron beam melting (et al.).
// Vacuum, 41, 1990, № 7–9, p. 2161–2164.
An investigation of the influence of heat transfer on crystallisation
processes during electron beam melting and casting of
metals (et al.). // Vacuum, 2001, 62, № 2–3, p. 197–201.
Oxygen removal during electron beam drip melting and refining
(et al.). // Vacuum, 77, 2005, № 4, р. 429–436.
Investigation of electron beam melting and refining of titanium
and tantalum scrap (et al.). // JMPT, 210, 2010, № 8,
р. 1089–1094.
Experimental and theoretical studies of electron beam melting
and refining (et al.). // PAAEBI, 2011, p. 43–93.

ИВАНОВА Венетка Боянова
IVANOVA Venetka Boyanova
(05.04.1944, с. Калище, Софийско),
биохимик
Завършва органичен синтез,
профил химия на фармацевтични
те препарати и багрила, във Хи
микотехнологичния и металурги
чен университет (1970).
Специализира в: Йена, Герма

ния (1980, 1981, 1995, 2002, 2003); Базел, Швейцария
(1993); Център по патогенни гъби и токсини, Уни
верситет Чиба, Япония (2001); Гьотинген, Германия
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009); Кошице, Чехия (2009).
Кандидат на науките (1985). Доктор на науки
те (2004).
Н.с. ІІІ ст. (1978), н.с. ІІ ст. (1981), н.с. І ст.
(1986), ст.н.с. ІІ ст. (1990), ст.н.с. І ст. (2007), профе
сор (2010–2012) в ИМикБ–БАН.
Преподава в: Химикотехнологичен и металурги
чен университет (1990–1991); Университет на Барсе
лона, Испания (1997).
Автор на 13 изобретения.
Работи в областта на приложната биоло
гия – химическо пречистване на биологично активни
вещества, биосинтеза и биотехнологии, лекарстве
ни средства, изолиране, пречистване и идентифи
циране на антибиотичен комплекс с антигъбично
и антибактериално действие, изолиране и доказ
ване на химически структури на антибиотици и
други биологично активни вещества, идентифицира
не и изясняване на структурата чрез масспектро
метрия и 1D и 2D NMR спектроскопия (1Н, 13С,
DEPT, JMOD, COSY, HMQC, HMBC, NOESY).
Библиография
Dihydroniphimycin: New polyol macrolide antibiotic produced
by Streptomyces hygroscopicus 15. Isolation and structure
elucidation (et al.) // JAb, 53, 2000, р. 627–632.
Secondary Metabolites from a Streptomyces Strain Isolated
from Livingston Island, Antarctica (et al.). // ZN, 56с,
2001, р. 1–5.
Isolation and structure elucidation of two new antibacterial
compounds, produced by Chrysosporium queenslandicum
(et al.). // JAb, 55, 2002, р. 914–919.
Mycotoxins from microorganism : Annual report of
research center for pathogenic fungi and microbial
toxicoses. – Chiba University, 2002, 5, р. 60–64.
Neuropogonines A, B and C, new depsidon-type metabolites
from Neuropogon sp. an Antarctic lichen (et al.). //
Pharmazie, 57, 2002, р. 73–74.

ИВАНОВА Виолета
Георгиева
IVANOVA Violeta Georgieva
(29.09.1942, Плиска, Шуменско),
астрофизик
Завършва физика в Софий
ския университет (1965).
Кандидат на науките (1985).
Специализира в Германия
(1986).
Н.с. III ст. (1969), н.с. II ст. (1972), н.с. I ст. (1977),
ст.н.с. II ст. (1988) в ССА НАО/ИА с НАО–БАН.
Ръководител проблемна група „Динамика на не
бесните тела в Слънчевата система“ (1994), предсе
дател на ОС, научен секретар, ръководител сектор
в ИА с НАО–БАН.
Член на Бюрото на БАД.
Работи в областта на физиката и еволюцията
на звездите, небесната механика, астрометрията,
динамиката на телата от Слънчевата система, из
следването на тела от Слънчевата система.
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Библиография
Улучшение орбит спутника по фотографическим наблюдениям физической поверхности планеты. // НИСЗ,
14, 1974.
Плутон с нов статут. // АК, № 53, 2006, с. 127–130.
Observations of Comet C/LINEAR (2004B1) between 2 and
3 AU heliocentric distance (et al.). // BAJ, 8, 2006,
p. 169–172.
Observations of small bodies in the Solar system with the 50/70cm Schmidt telescope of the Rozhen NAO (et al.). // BAJ,
8, 2006, p. 179–182.
Изследване на тела от Слънчевата система (съавт.). //
СБАН, 2008, № 3, с. 32–37.

ИВАНОВА Дария Куртева
IVANOVA Daria Kurteva
(12.08.1959), геологмикропалеонтолог и стратиграф
Завършва геология в Софий
ския университет (1983).
Специализира в: Свободен
университет в Берлин (1997); Уни
верситет „Еберхард и Карл“, Тю
бинген, Германия (2001); Ягелонски
университет, Краков, Полша (2003).
Кандидат на науките (1995).
Н.с. II ст. (1996), н.с. I ст. (1999), ст.н.с. II ст.
(2002), професор (2016) в ГИ–БАН.
Преподава в Пловдивски университет (2011–).
Член на: Българско геологическо дружество (1985–)
и на УС (2009–2011); Subcomission Triassic Stratigraphy
(2001); International Geoscience Programme (2005–2013);
ProGeo/The European Association for the Conservation of
the Geological Heritage (2008); Berriasian Working Group
(2011); Национален комитет по геология. Секретар
на Българския национален комитет за IGCP и негов
председател (2014–).
Работи в областта на мезозойската микропа
леонтология (бентосни фораминифери, варовити ди
нофлагелатни цисти, калпионелиди), таксономията,
биостратиграфията, събитийната стратиграфия,
база данни, палеогеографията, палеоекологията.
Библиография
Discovery of an earliest Triassic, post-extinction foraminiferal
assemblage above the Permian-Triassic boundary,
Strandzha nappes, north-west Turkey (et al.). // GQ, 58,
2014, 1, p. 117–124.
Biostratigraphy and tectonic significance of lowermost
Cretaceous carbonate rocks of the Circum-Rhodope Belt
(Chalkidhiki Peninsula and Thrace region, NE Greece)
(et al.). // CRc, 52, 2015, p. 25–63.
Depositional characteristics and constraints on the midValanginian demise of a carbonate platform in the intraTethyan domain, Circum-Rhodope Belt, northern Greece
(et al.). // CRc, 55, 2015, p. 84–115.
Transgressive Eocene clastic-carbonate sediments from the
Circum-Rhodope belt, Northeastern Greece: implications
for a paleoisland rocky shore (et al.). // GJ, 50, 2015,
p. 799–810.
Paleomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper
Berriasian hemipelagic succession in the Barlya section
Western Balkan, Bulgaria: Implications for lithogenic

input and paleoredox variations (et al.). // PPPec, 461,
2016, p. 156–177.

ИВАНОВА Елена Здравкова
IVANOVA Elena Zdravkova
(26.08.1975, Казанлък), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1999).
Специализира
в:
Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla,
Centro Mixto CSIC – Univ. de Sevilla,
Испания (2004); Laboratoire Catalyse
et Spectrochimie, CNRS – ISMRA,
Université de Caen, Франция (2005); Ludwig-MaximiliansUniversität München, Германия (2006–2007; 2008).
Доктор (2003).
Н.с. ІІ–І ст. (2003–2004), доцент (2009–) в
ИОНХ–БАН.
Награда от БАН „Марин Дринов“ в областта
на химията (2005); награда на СУБ за научни пости
жения (2006).
Работи в областта на адсорбцията, зеолитния
катализ, екологичния катализ, химията на повърх
ността, свързани с използването на инфрачервената
спектроскопия за охарактеризиране на повърхност
ни съединения с цел изучаване на координационната
химия на нанесени катиони, окислително-редукцион
ните им свойства, както и с изясняването на меха
низма на каталитични реакции.
Библиография
Site-specified and Complex-specified Formation of Geminal
Species after Adsorption of Small Molecules on Cationic
Sites (et al.). // CT, 70, 2001, p. 75–84.
New Type of Rhodium Gem-dicarbonyls Formed in Rh-ZSM-5:
An FTIR Spectroscopy Study (et al.). // JC, 236, 2005,
№ 1, p. 168–171.
Evidencing Three Distinct Fe-II Sites in Fe-FER Zeolites by
Using CO and NO as Complementary IR Probes (et al.).
// ACat, 93, 2010, p. 325–338.
Adsorption of Two or More Molecules on One Cationic
Center in Porous Materials (et al.). // Comprehensive
Guide for Mesoporous Materials : Vol. 2 : Analysis and
Functionalization. – New York, 2015, p. 269–288.
FTIR and density functional study of NO interaction with
reduced ceria : Identification of N3- and NO2- as new
intermediates in NO conversion (et al.). // ACat B:
Environmental, 176–177, 2015, p. 107–119.

ИВАНОВА Елисавета
Христова
IVANOVA Elisaveta Hristova
(03.07.1946, Брацигово), химик
Завършва неорганична химия
в Софийския университет (1970).
Специализира в: Institut für
Spektrochemie
und
angewandte
Spektroskopie, Dortmund, Герма
ния (1983); Microanalysis and Trace
Analysis Center, University of Antwerp, Белгия (1996–1998).
Кандидат на науките (1980). Доктор на науки
те (1999).
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Ст.н.с. II ст. (1992), ст.н.с. I ст./професор (2002)
в ИОНХ–БАН.
Зам.-директор на ИОНХ (2004–2011). Член на
ОС и на УС на БАН (2008–2012).
Член на Научната комисия по химически науки
– ВАК (2008–2011).
Значка за отличие на БАН.
Работи в областта на аналитичната хи
мия – методи за отлъчване и концентриране на еле
менти (статично, в колона и в поток) и съчетава
нето им с методи за количествено определяне на
елементите – атомноабсорбционна спектрометрия
в пламък и графитна пещ, времепролитаща масспек
трометрия с индуктивно свързана плазма и рентге
нофлуоресцентна спектрометрия с пълно вътрешно
отражение. Участва в определянето на следи от
елементи в трудни за анализ проби, например, селен
и злато с висока чистота, нефтопродукти, почви,
седименти, оптични кристали, биологични матери
али и води.
Библиография
Air-driven on-line separation and preconcentration on a C18
column coupled with thermospray flame furnace AAS
for the determination of cadmium and lead at μg l–1
levels (et al.). // JAAS, 2004, 19, p. 1507–1509.
Atomic absorption spectrometry : Principles and instrumentation.
// Encyclopedia of Analytical Sciences. – Аmsterdam,
2005, p. 149–156.
Determination of trace elements in natural waters by ICP-TOFMS after flow injection on-line sorption preconcentration
in a knotted reactor (et al.). // Talanta, 71, 2007, p. 44–50.
Методи за пробоподготовка – разтваряне, разделяне и концентриране : Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма : Поточно-инжекционен анализ. // Основи
на химическия анализ. – София, 2009, с. 77–84, 242–
256, 417–422.
Total reflection X-ray fluorescence analysis of the microtrace
content in Bulgarian bottled mineral waters of low and
high mineralization (et al.). // IJEAC, 93, 2013, № 10,
p. 1043–1051.

ИВАНОВА Йонка Петкова
IVANOVA Yonka Petkova
(14.05.1971, Луковит), специалист по
механика
Завършва методи за изпит
ване на материали в Техническия
университет, София (1994).
Доктор (1999).
Н.с. II ст. (2000), н.с. I ст.
(2005), ст.н.с. (2010), доцент (2012)

в ИМех–БАН.
Преподава в: Технически университет (2006),
Софийски университет (2014).
Член на: Национално научно-техническо друже
ство по безразрушителен контрол; Национална сек
ция по акустика (SIAM).
Почетна диплома за цялостна дейност и при
нос от ННТДД (2017).
Работи в областта на приложната механика и
методите за безразрушителен контрол.

Библиография
Comparative measurements of the stress state in a rolled carbon
steel using magnetic Barkhausen noise and ultrasonic
method (et al.). // RJNT, 48, 2012, № 2, р. 137–146.
Experimental-Theoretical Approach to the Identification of
Effective Sound Attenuation Panels from Recycled
Materials (et al.). // BCC, 47 В, 2015, p. 1–8.
Characterisation of elastic properties of laminated composites
by ultrasound and vibration (et al.). // Int. Conf. NDT
days. – Sozopol, 2016, E-Journal of NDT (eJNDT)
Acoustic investigations of the steel deformation during the
tensile (et al.). // RJNT, 53, 2017, № 1, p. 39–50.
Computer Aided Modeling of Ultrasonic Surface Waves
Propagation in Materials with Gradient of the Properties
(et al.). // ACIM, 681, 2017, p. 135–146.

ИВАНОВА Йорданка
Александрова
IVANOVA Jordanka
Alexandrova
(05.01.1945, Лом), специалист по
механика
Завършва математика, про
фил по механика, в Харковския
държавен университет, Украйна.
Специализира в University of Torino, Ита
лия (1990–2004); Institute of fundamental technological
research, PAN, Варшава (2003–2005); Technical University
of Darmstadt, Германия (2010–).
Кандидат на науките (1976). Доктор (2001).
Н.с. III ст. (1969), н.с. II ст. (1972), н.с. I ст.
(1976), доцент (1985), професор (2001) в ИМех–БАН.
Член на НС (1994–2013), секретар и зам.-предсе
дател на НС (2004–2010), ръководител секция „Меха
ника на твърдото деформируемо тяло“ (1996–2010) в
ИМех–БАН.
Член на Научна комисия по математика – ВАК
(2004–2008); член на АС на Европейски политехниче
ски университет (2016).
Преподава в: ЕПУ, Перник (2011–); Торински
университет, Италия (1997–2003).
Работи в областта на приложение на мате
матиката в механиката – глобална устойчивост на
тънки нееластични черупки, композитни материали,
динамика и отслояване на двуслойни конструкции.
Библиография
Aging and filler effects on the creep model parameters
of thermoset composites (et al.). // CST, 62, 2002,
p. 1097–1103.
Geometric method for stability of non-linear elastic thin shells
(et al.). – New York, 2002. – 244 p.
Precracking and interfacial delamination in bi-material
structure. Static and dynamic loadings (et al.). // AMS,
27, 2011, № 1, p. 80–89.
Interfacial Debonding of a Piezoelastic Bi-material Structure
Applicable for Wind Rotor Blades (et al.). // MAMS, 22,
2015, p. 813–818.
Optimal analysis of adhesive lightweight joints (et al.). // ZAMM,
96, 2016, № 11, p. 1280–1290.
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ИВАНОВА Климентина
Илиева
IVANOVA Klimentina Ilieva
(13.02.1940, София), филолог,
палеославист
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1962).
Кандидат на науките (1980).
Н.с. в Институт за руска ли
тература, Санкт Петербург, Русия (1968–1969). Н.с.
в ИЛ–БАН (1981–1986); ст.н.с. II ст. (1986); доцент
(1996) и професор в Софийския университет (2003).
Ст.н.с. I ст. в КМНЦ–БАН (2009).
Преподава в: Софийски университет (1983–
2008); Пловдивски университет (1996–1999). Гост-пре
подавател в Государственный университет, Санкт
Петербург, Русия (1969); Pisa University, Италия (1981,
1994).
Консултант на документални филми в Ohio
State University, Columbus, САЩ (1991, 2013).
Съветник на вицепрезидента Блага Димитрова
по социалните въпроси (1992–1993).
Кирило-методиевска награда от БАН за изда
ние на съчиненията на св. Климент Охридски (ко
лективен труд, 1978); почетен знак „Св. Климент
Охридски“ – синя лента на Софийския университет
(2005); орден „Св. Климент Охридски“ І ст. на Бъл
гарската православна църква (2016).
Работи в областта на палеославистиката,
старобългарската литература, палеографията, ар
хеографията и кодикологията, византологията и
библеистиката.
Библиография
Климент Охридски : Библиография 1878–1944. – София,
1966. – 58 с.
Климент Охридски : Събрани съчинения : Т. 2 (съавт.). – София, 1977. – 845 с.
Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин. – София,
1981. – 576 с.
Патриарх Евтимий. – София, 1986. – 134 с.
Canonical and Apocryphal Texts from the Bible in Balkan
Calendrical Miscellanies (Based on Material from
Bibliotheca Hagiographica Вalcano–Slavica). // The Bible
in Slavic tradition. – Boston, 2016, р. 483–508 (e–book).

ИВАНОВА Красимира
Минкова
IVANOVA Krassimira
Minkova
(16.08.1965, Троян), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1988).
Специализира в: Universiteit
Hasselt, Белгия (2009, 2010, 2011);
Istituto di scienza e tecnologie
dell’informazione, Пиза, Италия (2013).
Доктор в Universiteit Hasselt, Белгия (2011).
Н.с. II ст. (1995), н.с. I ст. (2002), доцент (2013)
в ИМИ–БАН.

Ръководител лаборатория „Цифровизация на
научно и културно наследство“ (2012–2014), секретар
на НС (2016–), ИМИ–БАН.
Преподава във: Висше училище по телекомуни
кации и пощи (2015).
Член на СМБ.
Работи в областта на бази от данни; информа
ционни системи; извличане на знания; човеко-машинно
взаимодействие, приложими в области като анализ на
икономически процеси, управление на риска от бед
ствия и аварии; цифровизация на културното наслед
ство и образование.
Библиография
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2nd Int. Conf. on Data Engineering and Management
ICDEM 2010. – Tiruchirapalli, India, 2012, p. 146–153.
Classifier PGN: Classification with High Confidence Rules (et
al.). // SJC, 7, 2013, № 2, p. 143–164.

ИВАНОВА Петя Павлова
IVANOVA Petya Pavlova
(17.10.1969, Варна), биолог
Завършва биология, специали
зация по хидробиология и опазване
на водите, в Софийския универси
тет (1992).
Специализира
в:
Неапол,
Италия (2003); Либечов, Чехия
(2005, 2006); Лисабон (2011).
Доктор (2003).
Ст.н.с. ІІ ст. (2007), доцент (2011) в ИО–БАН.
Научен секретар (2015), член на НС (2011–) в
ИО–БАН.
Член на: Международна асоциация за изследване
на р. Дунав (IAD); World Sturgeon Conservation Society
(WSCS); Балканска асоциация за околната среда
(BENA); Danube Sturgeon Task Force (DSTF).
Почетен медал по случай 40 г. на ИО–БАН
(2013).
Работи в областта на прилагането на гене
тичните методи за видова идентификация, устано
вяване и прецизиране на таксономичния статус на
риби и други хидробионти с цел оценка и опазване на
биоразнообразието им, изучаването на популацион
но-генетичната структура на промишлените видове
риби във връзка с точното определяне на техните
запаси и респективно с рационалната им експлоата
ция, генетичната идентификация на застрашени и
инвазивни видове риби, точната видова идентифика
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ция на риба и рибни продукти (филе, хайвер) с прило
жимост при контрол на спекулативното предлагане
на пазара.
Библиография
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ИВАНОВА Радост Тодорова
IVANOVA Radost Todorova
(09.04.1940, Нова Загора), етнолог,
фолклорист
Завършва славянска фило
логия, профил по сърбохърватски
език, в Софийския университет.
Специализира в: Институт
этнографии, Санкт Петербург,
Русия (1976); Институт мировой
литературы, Москва (1976); University of California,
Бъркли, САЩ; Folklore Institute, Bloomington, САЩ;
University of Pennsylvania, Филаделфия, САЩ (1978).
Кандидат на науките (1976). Доктор на науки
те (1990).
Н.с. (1976), ст.н.с. II ст. (1982), ст.н.с. I ст. (1991)
в ИФолкл–БАН; ст.н.с. I ст. (1993) в ЕИМ–БАН.
Ръководител секция „Балкански и славянски
фолклор“ (1982–1994), научен секретар (1982–1985) в
ИФолкл–БАН.
Преподава в: Софийски университет; Белград
ски университет; Калифорнийски университет, Бър
кли, САЩ; Пекински университет.
Член на: Folklore Fellows; Международно друже
ство за етнология и фолклор (SIEF); Международна
асоциация за антропология на Югоизточна Европа
(InASEA); Българо-американско научно дружество.
Значка на БАН (1983); орден „Кирил и Мето
дий“ ІІ ст. (1986); плакет от Скупщината на община
Свърлиг (2002); награда „Годфрид фон Хердер“ от Ви
енския университет (2002).
Работи в областта на обредния фолклор; епос и
митология на балканските народи; етноложки и фол
клористични аспекти на политическите и общест
вените промени; всекидневна култура на българите
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ИВАНОВА Стефанка
Пенюва
IVANOVA Stefanka Penyuva
(21.03.1946), археолог
Завършва история в Софий
ския университет (1972).
Кандидат на науките на
Ягелонския университет, Краков,
Полша (1978).
Специализира в: Uniwersytet
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Н.с. (1979), ст.н.с. II ст. (2001) в НАИМ–БАН.
Ръководител секция „Праистория“ (2012–2013) в
НАИМ–БАН.
Преподава в: Нов български университет.
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чески скални структури в Източните Родопи.
Библиография
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ИВАНОВА Таня Ненова
IVANOVA Tania Nenova
(09.09.1946, София), електроинженер
Завършва радиотехника в
Техническия университет, София
(1969).
Доктор (1981).
Ст.н.с. II ст. (1984), доцент
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Ръководител секция „Косми
чески биотехнологии“ (1987–2015); направление „Кос
мическо уредостроене“ (1990–1995); зам.-директор
(2008–2010), ИКИ–БАН.
Член на УС на БАН (2001–2012); член и научен
секретар на СНС по геофизика – ВАК (2002–2010).
Член на: Нюйоркска АН; СБЖ.
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Златен „Орден на труда“ (1980); орден „Кирил и
Методий“ I ст. (1984); почетен знак на президента на
Р. България (2004) и др.
Работи в областта на физиката на околозем
ното пространство – разработка на космически
биотехнологии.
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ИВАНОВА-Вапцарова
Калина
IvanoVA-Vaptzarova Kalina
(29.09.1939, София), лекар-биохимик
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1968).
Специализира в: Национа
лен инстиут по здравеопазване и
медицински изследвания, Париж
(1975); Инсбрук, Австрия (1990); Лозански универси
тет, Швейцария (1993).
Кандидат на науките (1978).
Н.с. III ст. (1966), н.с. ІІ ст. (1969), н.с. І ст.
(1973), ст.н.с. ІІ ст. (1983) в ЦЛ по проблемите на ре
генерацията – БАН; ст.н.с. ІІ ст. (1991) в ИМБ–БАН.
Ръководител на: Изотопна лаборатория (1988),
секция „Биохимия“ (1986) в ЦЛ по проблемите на ре
генерацията; Изотопна лаборатория (1993) в ИМБ.
Работи в областта на биохимията на нуклеино
вите киселини, клетъчните регулаторни механизми,
структурата и функциите на хроматина, ниво на ци
клични нуклеотиди след дегенерация на черния дроб,
ацетилиране на хистонови белтъци в регенерация на
черен дроб.
Библиография
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Effect of mechanical pressure on c-fos and on the mitotic
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ИВАНОВА-ГИДИКОВА Вера
Димитрова
IVANOVA-GIDIKOVA Vera
Dimitrova
(16.10.1930, с. Жедна, Пернишко),
аграрикономист
Завършва външна търговия
в УНСС (1954).
Кандидат на науките (1964).
Доктор на науките (1981).
Ст.н.с. II ст. (1970), ст.н.с. I ст. (1982) в
ИкИ–БАН.
Член на: СНС–ВАК.
Член на Европейска асоциация на аграрикономи
стите.
Орден „Кирил и Методий“.
Работи в областта на международните икономи
чески отношения и разделението на труда; ценообразува
нето, икономическата ефективност на външната
търговия.
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ИВАНОВА-ГИРГИНОВА
Мариета Стоянова
IVANOVA-GUIRGUINOVA
Marieta Stoyanova
(15.06.1963, Вършец), литературовед
Завършва българска филоло
гия и руска филология, специали
зация по театрална режисура в
Пловдивския университет (1985).
Кандидат на науките (1996).
Н.с. I ст. (1999), ст.н.с. II ст. в ИЛ–БАН (2010).
Секретар на секция „Нова и съвременна българ
ска литература“ към ИЛ–БАН (1999–2003).
Директор на Дом на дейците на културата,
Монтана (1985–1987).
Преподава в: Пловдивски университет (1994–
1996; 2016–), филиал Кърджали (1996–1997); Нов бъл
гарски университет (2001–2003); Санктпетербургски
държавен университет (2003–2007); УниБИТ (2007–
2009); Софийски университет (2009–2011); Киевски
национален университет (2012–2016).
Член на: Асоциация на българистите в Санкт
Петербург, Русия (2003–2007); Асоциация на българи
стите в Киев (2012–2016); Българо-украинско друже
ство „Родолюбие“, Киев (2012–2016).
Награди: награда от Литературна академия
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„Южна пролет“ (2003); почетна грамота на Киевския
национален университет (2015); почетна грамота от
Посолството на Р. България в Украйна (2016).
Работи в областта на историята на българ
ската литература; ранномодерна и модерна драма;
сецесион, символизъм и авангард в българската дра
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ИВАНОВА-КИЧЕВА Мария
Георгиева
IVANOVA-KICHEVA Mariya
Georgieva
(19.02.1955, Пловдив), имунолог
Завършва ветеринарна меди
цина във Висш институт по ве
теринарна медицина и зоотехни
ка, София (1978).
Кандидат на науките (1988).
Доктор на науките (2010).
Н.с. ІІ ст. (1989), н.с. І ст. (1995), ст.н.с. ІІ ст.
(2000), доцент (2011), професор (2012) в ИБИР–БАН.
Ръководител секции „Криобиология на гамети
те“ (2000–2010) и „Репродуктивни биотехнологии и кри
обиология на гаметите“ (2012–2014); научен секретар
(2011–2012); директор (2014–), член на НС на ИБИР.
Член на ОС на БАН, председател на КАС
(2014–).
Преподава в: Лесотехнически университет
(2007–2011); ЦО–БАН (2010, 2013); Аграрен универси
тет, Пловдив (2010).
Член на: Дружество за защита на животни
те; СУБ; Съюз на ветеринарните лекари в България;
Европейско дружество за репродукция на домашни
животни; Европейско ветеринарно дружество за ре
продукция на малки животни; Научно дружество по
имунология на репродукцията.
Член на Консултативен съвет „Биомедицина и
качество на живот“ – БАН (2011–), ПС „Агробиоло
гични изследвания“ (2007–).
Автор на изобретения и патенти.
Работи в областта на имунологията и физиоло

гията на животните и човека.
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ИВАНОВА-МАВРОДИНОВА
Вера Йорданова
IVANOVA-MAVRODINOVA Vera
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археолог, изкуствовед
Завършва славянска фило
логия в Софийския университет
(1921).
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Орден „Кирил и Методий“ ІІ ст. (1963).
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ИВАНОВА-МИРЧЕВА Дора
(Тодорка) Маринова
IVANOVA-MIRCHEVA Dora
(Todorka) Marinova
(10.01.1920, Шумен – 25.08.2012),
филолог, езиковед
Завършва славянска фило
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на човешкия капитал във фирмена среда – моти
вационни аспекти на мениджмънта в българските
предприятия.
Библиография
Технологичната политика на държавата и икономическото развитие (съст.). // Бюджетна, образователна, научна и технологична политика на държавата за конкурентоспособно икономическо
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развитие. – София, 2004, с. 216–263.
Икономическа реализация на знанията (съст.). // Икономически проблеми на иновационната политика в
България. – Свищов, 2005, с. 87–130.
Индустриалната собственост – икономически ресурс за
иновативно конкурентоспособно развитие на фирмите. // ИИ, 2012, № 2, с. 163–176.
Управление на човешкия капитал във фирмата : Социо
антропологична и мотивационна детерминираност (съавт.). – София, 2013. – 116 с.
The process of motivation through the prism of the social capital
in the company. // PBAS–HSS, 3, 2016, № 1, p. 45–58.

ИЛЕВА-ФИЛКОВА Радка
Белчева
ILEVA-FILKOVA Radka
Belcheva
(09.11.1953, София), икономист
Завършва икономика на про
мишлеността в УНСС (1983).
Специализира в: УАН, Буда
пеща (1989); Фондация „Батори“,
Дебе, Полша (1992); South Bank
University, BALP, Лондон (1997); Manchester Metropolitan
University, Великобритания (1999, 2001).
Кандидат на науките (1983).
Н.с. III–I ст. (1983), ст.н.с. II ст. (1999) в ИкИ/
ИИкИ–БАН; професор (2012) във Великотърновски
университет.
Член на НС, ИИкИ–БАН; зам.-декан (1998–2007),
член на ФС на Стопанския факултет, ръководител
катедра „Маркетинг и туризъм“, Великотърновски
университет. Член на УС на БАН.
Член на СНС–ВАК (2005–2011).
Преподава във Великотърновски университет
(1998–2007).
Член на СУБ.
Работи в областта на маркетинга, страте
гическото управление на фирмата; конкурентоспо
собността; индустриалната политика; пазарните
изследвания и анализи; математическите методи за
моделиране и прогнозиране; международните иконо
мически отношения.
Библиография
Състояние на пазарното управление и маркетинга на
българските фирми. // СИА, 2011, № 4, с. 3–48.
Strategic Marketing Management : Status and Development
of the Contemporary Bulgarian Companies. // ESt, 20,
2011, № 4, с. 146–186.
Съвременни проблеми на фирмената стратегия и конкурентоспособността на българските предприятия. – София, 2012. – 200 с.
Синергия и конкурентоспособност (съавт.). – Пловдив,
2014. – 316 с.
Фактори и елементи на конкурентоспособността на
фирмите (съавт.). – София, 2014. – 244 с.

ИЛИЕВА (ЩЪРБАНОВА) Анна
(Анка) Якимова
ILIEVA (STARBANOVA) Anna
(Anka) Yakimova
(07.08.1933, София), музиколог
Завършва теоретичен факул
тет с педагогика в Националната
музикална академия (1957).
Специализира в: Русия (1969);
Великобритания (1984).
Кандидат на науките (1980). Доктор на науки
те (1994).
Ст.н.с. ІІ ст. (1983), ст.н.с. І ст. (1997) в Инсти
тут по музикознание – БАН.
Член на: СБК; Международен съвет за народна
музика и народни танци (1972).
Орден „Кирил и Методий“ І ст. (1983).
Работи в областта на музикално-танцо
вия фолклор – народни обредни танци, район на
Средногорието.
Библиография
Българска народна култура : Историко-етнографски
очерк (съавт.). – София, 1981. – 336 с.
Вампирски хора. – Сирнишко хоро : Български танцов
календар (съавт.) // МХ, 27, 1992, № 2, с. 93–96.
Гергьовско хоро. – Биене на подници : Български танцов
календар (съавт.) // МХ, 27, 1992, № 5, с. 93–96.
Български женски обреден танц : Дис. – София, 1994. – 370 л.
Теория и анализ на фолклорния танц : Принципи на
формообразуването в българския танцов фолклор. – София, 2007. – 200 с.

ИЛИЕВА Надежда
Борисова
ILIEVA Nadezhda Borisova
(14.12.1976, София), географ
Завършва география в Со
фийския университет (1999).
Доктор (2010).
Н.с. ІІІ ст. (2004), н.с. ІІ ст.
(2010), гл. асистент (2010), доцент
(2013) в НИГГГ–БАН.
Ръководител секция „Икономическа и социална
география“ в НИГГГ–БАН (2016).
Работи в областта на географията на населе
нието и селищата, етническата география, геодемо
графията и геоурбанистиката.
Библиография
Changes in the ethnic and demographic profile of the population
in Eastern Staraplanina region (et al.). // Identifying
the Research Basis for Sustainable Development of the
Mountain Regions in Southeastern Europe. – Borovets,
Bulgaria, 2009, р. 227–236.
Турската етническа група в България (1878–2001). – София, 2010. – 144 с.
Ромите в България – брой и локализация от Освобождението (1878 г.) до началото на ХХІ век. – София,
2013. – 235 с.
The Roma people in Bulgaria : Their number and localization,
from the Liberation (1878) until the beginning of the 21st
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century. // Europa XXI, 27, 2014, p. 61–77.
Spatial Segregation of Roma Population in Bulgarian (et al.). //
JGIJC, 65, 2016, № 3, р. 473–487.

ИЛИЕВА Невена Петрова
ILIEVA Nevena Petrova
(27.12.1957, София), физик
Завършва физика, специали
зация по атомна и ядрена физика,
в Софийския университет (1980).
Специализира
в:
Лабора
тория по теоретична физика,
ОИЯИ, Дубна, Русия (1982–1990);
Институт по теоретична физи
ка, Виенски университет (1992–1993, 1994–1995, 1996–
2001); Международен институт по математична фи
зика, Виена (2001–2003); ЦЕРН, Женева, Швейцария
(2003–2007).
Кандидат на науките в Русия (1988).
Н.с. (1982), Дубна, Русия; гл. асистент (1988),
доцент (2003) в ИЯИЯЕ–БАН; доцент (2015–) в
ИИКТ–БАН.
Научен секретар на Съвет по теоретична фи
зика (1991–1993), ИЯИЯЕ–БАН.
Член на: СФБ (1980–); SIAM (2016–); Австрийско
физическо дружество (2005–); Съюз на математици
те в България (2017–).
Член на УС на Национален център за суперком
пютърни приложения (НЦСП) (2014–).
Работи в областта на теорията, философията
и историята на физиката; математическата физи
ка и математическата биология; биомоделирането
и високопроизводителните пресмятания; квантова
та теория на полето – калибровъчни теории, бозон
но-фермионна дуалност; теоретико-полеви методи в
теорията на кондензираните среди, дробен ефект на
Хол и др.
Библиография
Minimal quantization of two-dimensional gauge theories (et
al.). // SJPN, 22, 1991, p. 573.
Anyons and the Bose-Fermi duality in the finite-temperature
Thirring model (et al.). // TMP, 121, 1999, p. 1294.
Do anyons solve Heisenberg’s Urgleichung in one dimension.
(et al.). // EPJ C 6, 1999, p. 705.
Spatiotemporal multistage consensus clustering in molecular
dynamics studies of large proteins (et al.). // MBS, 2016.
Multistage modeling of protein dynamics with monomeric Myc
oncoprotein as an example (et al.) // PRev E, 95, 2017,
p. 032406.

ИЛИЕВА Татяна Атанасова
ILIEVA Tatyana Atanasova
(05.10.1964, София), палеославист

КМНЦ–БАН.

Завършва класическа фило
логия, българска филология (1989)
и богословие (1995) в Софийския
университет.
Доктор (2006).
Н.с. III ст. (1994), н.с.
I ст. (2006); доцент (2010) в

Преподава в: Софийски университет (1990–
1997); Медицински университет в София (1991–1992).
Член на: СУБ (2011–); Българско лексикографско
дружество (2012); Дружество на изследователите на
античността в България (FIEC, 2012–); Асоциация на
българските византолози и медиевисти (2013–).
Работи в областта на старобългарската лек
сикология и лексикография, проблемите на среднове
ковните славянски преводи в частност на старобъл
гарския превод на Стария завет.
Библиография
Старобългарският превод на Стария завет : Т. 2 : Книга на пророк Иезекиил с тълкувания (подб. на гр.
текст Татяна Илиева). – София, 2003. – 455 с.
Старобългарският превод на Стария завет : Т. 3 : Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на
пророк Иезекиил. – София, 2013. – 648 с.
Tерминологичната лексика в Йоан–Екзарховия превод
„De fideorthodoxa“. – София, 2013. – 406 с.
Взаимодействия между общоупотребима и терминологична лексика в историята на българския книжовен език (Наблюдения върху теолого-философската терминология в диахрония) : Част 1–2. // БЕ,
2016, № 1, с. 74–90; № 2, с. 34–50.
Субстантивное употребление имен прилагательных и
других слов с адъективным значением в средневековом болгарском языке : Субстантивно употребляемые прилагательные – названия лиц. // LB,
2016, № 2–3, с. 211–231.

ИЛИЕВА-СТОИЛОВА
Младенка Паунова
ILIEVA-STOILOVA Mladenka
Paunova
(24.03.1939, Костинброд), биохимик
Завършва химия, научно-про
изводствен профил, в Софийския
университет (1961).
Специализира в: Универси
тет на Съсекс, Великобритания (1968–1969).
Кандидат на науките (1973). Доктор на науки
те (2001).
Асистент (1963), ст. асистент (1966), гл. асис
тент (1973), доцент (1980), професор в Университет
по хранителни технологии, Пловдив.
Ст.н.с. ІІ ст. (1982), ст.н.с. І ст. (2002) в Лабо
ратория по биотехнологии и промишлена микробио
логия, филиал Пловдив, ИМикБ–БАН.
Ръководител лаборатория, Пловдив (1993); сек
ция „Микробен биосинтез и биотехнологии“ (2005–),
ЛБПТ, филиал Пловдив, ИМикБ–БАН.
Преподава в Университет по хранителни тех
нологии, Пловдив (1982–1990).
Член на: СУБ – Пловдив; Фитохимично дру
жество – НТС; European Associating for grain Legume
Research.
Автор на 8 изобретения и 4 патента.
Работи в областта на биосинтеза, изолиране
то и анализа на нискомолекулни биологично активни
вещества и ензими, използването на микробния бел
тък за хранителни цели, получаването на биологично
активни вещества и хранителни адитиви чрез рас
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тителни клетъчни култури.
Библиография
Production of rosmarinic acid by Lavandula vera MM cell
suspension in bioreactor : Effect of dissolved oxygen
concentration and agitation (et al.). // WJMB, 21, 2005,
р. 389–392.
Purification of rosmarinic acid by strong ion-exchange
centrifugal partition chromatography (et al.). // JLCRT,
28, 2005, р. 1947–1957.
Radical scavenging activity and Stability of Betalains from Beta
vulgaris hairy root culture in Simulated Conditions of
Human Gastrointestinal Tract (et al.). // PFHN, 60,
2005, р. 43–47.
Enhanced rosmarinic acid production by Lavandula vera MM
cell suspension culture through elicitation with vanadyl
sulfate (et al.). // ZN, 61c, 2006, р. 241–244.
Purification of rosmarinic acid extracts from Lavandula vera
MM cell biomass (et al.). // FC, 94, 2006, р. 111–114.

ИЛЧЕВА Радослава Велчева
ILCHEVA Radoslava
Velcheva
(14.01.1961, Хасково), литературовед
Завършва руски език и лите
ратура в Кубанския държавен уни
верситет, Краснодар, Русия.
Специализира в: Институт
русской литературы (Пушкинский
дом), Санкт Петербург, Русия
(1990); Санкт-Петербургский государственный уни
верситет, Русия (1997).
Кандидат на науките (1993).
Доцент (2002) в ИЛ–БАН.
Секретар на СНС по литературознание – ВАК
(2004–2010).
Преподава в: Софийски университет (1998–1999,
2004–2005, 2008); Пловдивски университет (1999–
2001); Нов български университет (1999–2001, 2004–
2013, 2015–).
Член на Българско общество за проучване на
18 век.
Работи в областта на поетиката и история
та на руската литература, литературните мито
ве, културологията, българо-руските литературни
взаимоотношения, литературната антропонимика,
руската емиграция в България.
Библиография
„Полтава“ от А. С. Пушкин. Опит за антропонимичен
прочит. // Приятели за науката : Сб. в чест на
65-годишнината на проф. Т. Балкански. – В. Търново, 2009, с. 131–146.
Болгары и Болгария в русской романтической поэме
первой трети ХІХ века. // Болгария и Россия
(XVIII–ХХ вв.) : взаимопонимание. – Москва, 2010,
с. 284–298.
Поэзия и военная журналистика (на материале военной
периодики русской эмиграции в Болгарии 1922–1942
гг.). // „Погасло дневное светило…“ : Руската литературна емиграция в България 1919–1944. – София,
2010, с. 69–110.
Монументалните сюжети на руската култура. // Лите-

ратурознанието като възможност и избор : Сб. в
чест на Рая Кунчева. – Пловдив, 2012, с. 410–421.
Паруса русской литературы : От одиноко белеющего паруса до бригантины, подымающей паруса. // Светът е слово, словото е свят. – Благоевград, 2016,
с. 313–320.

ЙОНКОВА Надежда Гецова
YONKOVA Nadezhda Getsova
(27.06.1970, с. Писанец, Русенско),
юрист
Завършва право в Русенския
университет (1997) и финанси във
Великотърновския университет
(2002).
Специализира в: Институт
по публична администрация и ев
ропейска интеграция (ИПАЕИ), София, (2004).
Доктор (2011).
Гл. асистент (2012), доцент (2014–), ИДП–БАН.
Зам.-директор (2017–); ръководител секция
„Публичноправни науки“ (2017–); член на НС (2015–),
ИДП–БАН.
Преподава в: Русенски университет (1999–2003);
Стопанска академия, Свищов (2003–2004); Югозапа
ден университет, Благоевград (2011–2012); Варненски
свободен университет (2016–).
Член на Фондация „Св. Георги“ – Русе.
Работи в областта на социологията на пра
вото – държавна служба, публични финанси, управле
ние на средствата от ЕС, обществени поръчки,
равенство на половете и противодействие на дис
криминацията, регионално управление и местно
самоуправление.
Библиография
Legal Consciousness of Civil Servants in the Context of Emile
Durkheim’s Theory of Social Anomy. // Sociology and
Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858–
1917). – Cambridge, 2009, p. 78–93.
Равни възможности на мъжете и жените : правно-социологически аспекти на джендър проблематиката (съавт.). // Социология на пола. – Благоевград,
2012, с. 175–284.
Областният управител. – София, 2013. – 280 с.
Правен режим на публичните финанси. – София, 2016. – 252 с.
Речник на легалните дефиниции в българското финансово право. – София, 2016. – 91 с.

ЙОНЧЕВА Ваня Димитрова
IONCHEVA Vanya Dimitrova
(16.08.1951, Враца), хидролог
Завършва хидромелиоратив
но строителство в УАСГ (1975).
Кандидат на науките (1981).
Специализира в ИВП–БАН
(1981).
Н.с. (1975) в Научен инсти
тут по организация и механизация
на строителството – Министерство на строежите.
Н.с. ІІІ ст. (1982), н.с. І ст. (1987), ст.н.с. ІІ ст.
(1996) в ИВП/НИМХ–БАН.
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Работи в областта на водните стопански
изследвания.
Библиография
River Enviromental Knowledge and Assessment REKA – Applied
to The Yantra River Basin (et al.). – Sofia, 2002. – 80 p.
Симулиране на речния отток по генетични фактори с
моделите „валеж–отток“. // ИН, 43, 2006, № 3,
с. 24–31.
Мониторинг на водните ресурси и определяне на естествения отток в реките. // Bulaqua, 2007, № 3,
с. 57–65.
Определяне на валежните обеми при хидроложко моделиране на естествения отток. // ИН, 44, 2007,
№ 3, с. 23–34.
Информационно-съветващата система за водните ресурси като елемент на интегрираното управление на
водите в България (съавт.). – София, 2014. – 63 с.

ЙОРДАНОВА Анна
Георгиева
YORDANOVA Anna
Guerguieva
(05.06.1961, София), хидролог
Завършва математика, спе
циализация по механика на флуи
дите, в Софийския университет
(1984).
Специализира в Будапеща

(1993).
Доктор (2004).
Н.с. ІІІ ст. (1987), н.с. ІІ ст. (1991), н.с. І ст.
(1999), ст.н.с ІІ ст. (2008) в НИМХ–БАН.
Ръководител на: група „Методи на ХМ измер
вания“ (2015–2016); група „Методи на ХМ измервания
и учебно-методична дейност“ (2016–).
Член на Международна асоциация за изследване
на р. Дунав (IAD)
Работи в областта на управлението на хидро
логията и методиката на хидрометеорологичните
измервания – водни ресурси, моделиране и регулиране
на речния отток.
Библиография
Моделиране на процесите на водообезпечаване на
водностопанските системи (съавт.). // ТМ, 1996,
№ 3, с. 29–39.
Характеристика на водостопанския комплекс „Искър“ –
структурни промени и развитие през период на многогодишната експлоатация (съавт.). // СБАН, 1999,
№ 5–6.
Стохастичен АRМА модел за моделиране и прогнозиране на речния отток : Дис. – София, 2004. – 106 л.
Определяне на хидрографа на високата вълна за яз. „Бебреш“
(съавт.). // ISOJ, 3, 2013, № 4, p. 36–40.
Използване на двумерен статистически анализ при определяне на ретензионния обем на водохранлища.
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По следите на модернизма и постмодернизма : Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие = On the Trail
of Modernism and Postmodernism : Literatury and
Cultural Interpretations from the Beginning of the Third
Millenium (съст.). – София, 2004. – 231 с.
Романът–Мутафчиева : Дебат за играча в историята
: Модели на историческите случвания и варианти
на балканските спомняния. – София, 2006. – 400 с.
Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник
на възкръстваща Полша. – София, 2011. – 139 с.
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КАРАГЬОЗОВА Здравка
Кирилова
KARAGUIOZOVA Zdravka
KirIlova
(13.10.1953, София), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1976).
Доктор (2014).
Н.с. (1993), доцент (2015–) в
ИКИТ–БАН.
Преподава в Технически университет, София.
Член на: Национален съвет по нанотехнологии;
Обществото на триболозите.
Работи в областта на материалознанието и
наноструктурните покрития.
Библиография
Advanced Materials for Metal Implant Coatings (et al.). //
JOAM, 11, 2009, № 9, p. 1323–1326.
Influence of Cubic Nanostructure Additions on the Properties
of Electroless Coatings (et al.). // IJNM, 5, 2010, № 1–2,
p. 129–138.
Composite Ni-nanodiamond Coating Deposited by Electroless
Method (et al.). // JCCE, 6, 2012, № 7, p. 599–603.
Wear Behavior of Ductile Cast Irons with Nanoparticle Additives
(et al.). // JCCE, 7, 2013, № 11, p. 1044–1049.
Еlectroless Nickel Composite Coatings with Nanodiamond
Additives. // Resource Saving Technologies for Production
and Pressure Shaping of Materials in Machine–
Building. – Lugansk, 2014, p. 139–145.

КАРАГЬОЗОВА Цвятка
Иванова
KARAGIOZOVA Tzviatka
Ivanova
(31.07.1951, София), хидролог
Завършва водоснабдяване и
канализация в УАСГ (1974).
Специализира във Великобри
тания (1995–2000).
Кандидат на науките (1984).
Н.с. (1979–1988) в КНИПИБКС.
Н.с. І ст. (1992), ст.н.с. ІІ ст. (2003), професор
(2013) в НИМХ–БАН.
Ръководител на: секция „Наноси и морфология на
водите“ (2007–2011), департамент „Мониторинг и из
следване на водите“ (2011–2015), департамент „Хидро
логия“ (2015–2017).
Участва в ОС на БАН.
Член на: Национален комитет по Международ
на хидроложка програма към ЮНЕСКО; Международ
на асоциация за хидрологични науки (IAHS); Междуна
родна асоциация за изследване на р. Дунав (IAD).
Работи в областта на инженерната хидрология,
хидравликата и водното стопанство – наносен от
ток, хидроморфология; опазване на околната среда.
Библиография
Върху точността на изчисляване на водните количества, измерени по хидрометричния метод „скорост–площ“ (съавт.). // ТМ, 30, 1993, № 1, с. 60–64.
Изменение на климатичните фактори в района на компле-

кса „Марица-Изток“ (съавт.). // МДГ, 54, 1999, № 8,
с. 17–22.
Изменението на температурния режим на въздуха и водата под влияние на антропогенната дейност и
климатичните колебания (съавт.). // ЕИ, 2, 1999,
№ 1–3, с. 55–57.
Българо-британско сътрудничество в хидрологията
= British-bulgarian collaboration in Hydrology (съавт.). – София, 2000. – 182 с.

КАРАГЮЛЕВА Юлия
Димитрова
KARAGIULEVA Julia
Dimitrova
(9.07.1930, Пловдив),
геолог-тектоник
Завършва геология в Софий
ския университет (1953).
Кандидат на науките (1967).
Н.с. (1959), ст.н.с. II ст. (1968)

в ГИ–БАН.
Ръководител секция „Геотектоника и регионал
на геология“ (1987–1990), ГИ–БАН.
Член на Полското геологическо дружество
(1963).
Работи в областта на геотектониката.
Библиография
Бележки върху стратиграфията на апта в Североизточна България (съавт.). // ИГИ, 4, 1956. с. 59–76.
Бележки върху стратиграфията на палеогена при Хасково. // ГУГМП, 7, 1957, с. 75–95.
Палеоген : Т. 6А : Палеоген–молюска. – София, 1964, 270 с.
Тектоника
на
Предбалкана
(съавт.). – София,
1971. – 584 с.
Следсарматски структури и поле на тектонските напре
жения в Североизточна България (съавт.). // СБГД,
57, 1996, № 1, с. 53–60.

КАРАИВАНОВА Анета
Недева
KARAIVANOVA Aneta Nedeva
(21.02.1955, Белене), математик
Завършва математика, спе
циализация по математическо мо
делиране, в Софийския универси
тет (1978).
Специализира
в:
RWTH,
Аахен, Германия, (1993, 1994);
IMAG, Гренобъл, Франция (1995); INRIA/IRISA, Рен,
Франция (1996); University of Liverpool, Великобрита
ния, (1998; 1999); Florida State University, САЩ (1999–
2000, 2001–2003).
Доктор (1997).
Ст.н.с. ІІ ст. (2001), професор (2012) в ИПОИ/
ИИКТ–БАН.
Преподава в: Университет на Ливърпул, Ве
ликобритания (1999); Нов български университет
(2008–2009); Софийски университет (2009–).
Член на: Дружество по индустриална и прилож
на математика (SIAM); Съюз на математиците в
България.
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Председател на ПНК по двустранно и между
народно сътрудничество – ФНИ–МОН (2013–2016).
I награда от ФНИ–МОН (1995–1998, 1999); I на
града от конкурс на NATO/NSF (САЩ) (1999); плакет
и грамота за значителен принос в развитието на
науката в България (2016).
Работи в областта на конструирането, изслед
ването и паралелната реализация върху съвременни
изчислителни системи на нови квази-Монте Карло
и рандомизирани квази-Монте Карло методи и алго
ритми за приближено решаване на интеграли, инте
грални уравнения, елиптични гранични задачи и задачи
на линейната алгебра.
Библиография
Robustness and Applicability of Markov Chain Monte Carlo
Algorithms for Eigenvalue Problems (et al.). // AMM, 32,
2008, p. 1511–1529.
Electron-phonon interaction in nanowires : A Monte Carlo study of
the effect of the field (et al.). // MCS, 81, 2010, p. 515–521.
Quasi-Monte Carlo Methods for Some Linear Algebra Problrms.
Convergence and Complexity. // SJC, 4, 2010, p. 58–72.
Стохастични числени методи и симулации. – София,
2012.
Energy Aware Performance Study for a Class of Computationally
Intensive Monte Carlo Algorithms (et al.). // CMA, 70,
2015, № 11, p. 2719–2725.

КАРАКИРОВА Йорданка
Георгиева
KARAKIROVA Yordanka,
Georgieva
(25.06.1981, Самоков), химик
Завършва химия (2002) и
екохимия (2004) в Софийския
университет.
Специализира в: Department
of solid state sciences, University of
Gent, Белгия (2007, 2008).
Доктор (2008).
Н.с. II ст. (2009), н.с. I ст. (2010), гл. асистент
(2011), доцент (2016) в ИК–БАН.
Ръководител научна група „Център по ЕПР
спектроскопия“ към лаборатория „Дизайн и охарак
теризиране на каталитични материали“ в ИК–БАН
(2016–).
Секретар на ОС; млад учен с право на съвеща
телен глас в НC, ИК–БАН.
Член на: Европейската федерация на ЕПР дру
жествата; председател на сдружение „Българско
ЕПР дружество“.
Грамоти на ИК (2015, 2017).
Работи в сферата на Електронен парамагнитен
резонанс (ЕПР) спектроскопията и дозиметрията;
разработва твърдо тяло ЕПР дозиметри на базата
на захариди, за приложение в аварийната и ретрос
пективна дозиметрия на високоенергетично лъчение.
Библиография
EPR and UV investigation of sucrose irradiated with nitrogen
ions and gamma-rays (et al.). // RM, 43, 2008, № 8,
p. 1337–1342.
Dosimetric characteristics of different types of saccharides: An

EPR and UV spectrometric study (et al.). // RPC, 79,
2010, № 5, p. 654–659.
EPR and UV spectroscopic investigations of sucrose irradiated
with heavy-ion particles (et al.). // RM, 45, 2010, № 1,
p. 10–14.
Some Recent Developments of EPR Dosimetry (et al.). // EPR
of Free Radicals in Solids I : Trends in Methods and
Applications. – 2013.
Sucrose as a dosimetric material for photon and heavy particle
radiation : A review (et al.). // RPC, 110, 2015, p. 42–50.

КАРАКОЛЕВА Елка Иванова
KARAKOLEVA Elka Ivanova
(27.01.1955, Дупница), физик
Завършва инженерна физика,
специализация по ядрена техника,
в Софийския университет (1978).
Специализира в: Берлин (1982,
1985); Москва (1983); Йена, Герма
ния (2000, 2006, 2008).
Доктор (2014).
Доцент (2015) в ИФТТ–БАН.
Работи в областта на развитието на приложе
нието на метода на Галеркин за пресмятане на фо
тонно кристални влакна, численото моделиране със
създаден програмен код на основата на метода на Га
леркин, численото моделиране със създадени програм
ни кодове на оптични влакна и трислойни планарни
вълноводи за създаване на основата на вълноводна
структура, създаването на програмни кодове за ре
шаване на уравненията на Максуел в четирислойна
планарна вълноводна структура.
Библиография
Single-mode fiber polished into the core as a sensor element (et
al.). // SAc A, 64, 1998, р. 209–212.
ZnO thin film on side polished optical fiber for gas sensing
applications (et al.). // ASS, 254, 2007, р. 1087–1090.
Optical sensing of ammonia using ZnO nanostructure grown on
a side-polished optical-fiber (et al.). // SAc B, 146, 2010,
№ 1, р. 331–336.
Localized Function Method Applying a Set of Sine Functions
to Model Photonic Crystal Fibres (et al.). // CR–ABS, 66,
2013, № 5, р. 667–678.
Optical fiber-Ta2O5 waveguide coupler covered with hydrophobic
zeolite film for vapor sensing (et al.). // SAc B, 248, 2017,
р. 359–366.

КАРАКОСТОВА Румяна
Лазарова
KARAKOSTOVA Rumyana
Lazarova
(12.05.1951, София), музиколог
Завършва музикознание в
Националната музикална акаде
мия, София (1976).
Доктор (1997).
Доцент (1999), професор в
ИИИзк–БАН (2012).
Член на СНС–ВАК (2004–2010).
Ръководител изследователска група „Музикален
театър“ (2005–2007); член на НС (2009–); завеждащ
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сектор „Музика“ в ИИИзк–БАН (2012–2016).
Преподава в: НАТФИЗ (1997–2001); Академия за
театрално, танцово и изобразително изкуство, Пло
вдив (1999–2001); Нов български университет (2002–
2004, 2009–2013).
Член на: СБК (1975–) и зам.-председател (2015–);
СБЖ, секция „Радио-журналисти“ (1992–); Виенски
клуб, Австрийско посолство в България (1995–2010).
„Кристална лира“ на СБМТД (2009); Награда на
СБК „Книга на годината“ (2000, 2005, 2006, 2009, 2013,
2016).
Работи в областта на историята и теорията
на българския музикален театър, музикално-сценич
ните жанрове (опера, оперета, мюзикъл), театрална
та и филмовата музика, радиожурналистиката. Ав
тор на сценарии за 9 телевизионни филма (1995–2016).
Библиография
State Musical Theater „Stefan Makedonski“ : Opera companies
of the world : Selected profiles. – Greenwood Press, 1992,
р. 1–4.
Български оперетен театър в годините между двете
световни войни. – София, 2004. – 400 с.
Идеята Държавен музикален театър и проекцията ѝ в
националния репертоар до края на ХХ век. – София, 2012. – 320 с.
Български музикален театър : Опера, балет, оперета, мюзикъл : [Т.1] : Репертоар : (1890–1997)
(съавт.). – София, 1999. – 258 с.; [Т. 2] : Театри :
Трупи. Постановки (1890–2001) (съавт.). – София,
2005. – 408 с.; [Т. 3] : Постановчици : Диригенти :
Режисьори : Хореографи : Сценографи : Хормайстори
(1890–2005) (съавт.). – София, 2008. – 816 с.; [Т. 4]
: Рецензии, отзиви, коментари (съавт.). – София,
2015. – 768 с.

КАРАМИХАЙЛОВА
Елисавета Иванова
KARAMIHAILOVA Elisabeth
Ivanova
(22.08.1897, Виена – 22.04.1968),
физик
Завършва физика и матема
тика във Виенския университет
(1922).
Специализира в: Кеймбридж,
Великобритания (1935–1938).
Доктор на Виенския университет (1922).
Н.с. (1922–1935) в Радиевия институт, Виена;
доцент (1939), професор (1955) в Софийски универси
тет; професор (1962) във ФИ с АНЕБ–БАН.
Ръководител на: Катедра по атомна физика
(1945–1955), Софийски университет; Лаборатория
по радиоактивност (1955–1963); секция „Радиоак
тивност и ядрена спектроскопия“ (1963–1966), ФИ с
АНЕБ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1939–1955).
Член на: International Federation of University
Women (IFUW, 1935–).
Работи в областта на радиоактивността, яд
рената физика и спектроскопията; радиолуминесцен
цията, радиофотолуминесценцията, неутрона и из
куствената радиоактивност; спектралните линии

на гама-лъчението на актиния и йонизация при високо
налягане; радиоактивността на аерозоли, минерални
извори, скални материали, лечебна кал и почви в Бъл
гария; космични лъчи.
Библиография
Über Radiolumineszenz und Radio-Photolumineszenz : 1–2 (et
al.). // SAWW–MK IIa, 131, 1922, № 8, p. 511–530; 132,
1923, № 7–8, p. 285–298.
Zur Frage der künstlichen Umwandlung des Thoriums durch
Neutronen (et al.). // AAWW–MK, 72, 1935, № 18,
p. 179–182.
The Total Energy of the γ-radiation emitted from the Active
Deposit of Actinium. // PCPS, 34, 1938, № 1, р. 429–434.
Interpretation of Ionization Measurements in Gases at High
Pressures (еt al.). // PCPS, 36, 1940, № 1, р. 101–126.
Върху радиоактивността на водоизточниците в селище, засегнати от ендемичен нефрит. // Ендемичен
нефрит в България. – София, 1960, с. 152–162.

КАРАМИХОВА Маргарита
Николова
KARAMIHOVA Margarita
Nikolova
(05.03.1957, София), етнолог
Завършва история и фило
софия в Софийския университет
(1981).
Специализира в: L’École des
hautes études ensciences sociales, Па
риж (1991); по програма на USIA „The Role of Women
and Minorities in U.S. Politics“, САЩ (1998).
Кандидат на науките (1991).
Н.с. (1991), ст.н.с. ІІ ст. (2000) в ЕИМ–БАН.
Доцент (2011), професор (2014) във Великотър
новски университет.
Преподава в: Академия на МВР; Великотърнов
ски университет; Югозападен университет, Благоев
град; Пловдивски университет (вкл. филиали Смолян
и Кърджали); Скопски университет; Софийски уни
верситет; Университет Yeditepe, Истанбул, Турция;
Университет на Янина, Гърция.
Член на: EastBordNet, Border Crossing Network;
ИКОМ, България; Българска асоциация на универси
тетските жени.
Работи в областта на етнологията на брака,
семейството, родствените мрежи; етнокултурните
групи; културата на исляма на Балканите; миграци
ите и мобилността; границите и граничните зони;
светите места и поклонничествата.
Библиография
Entre l’Ethnologie et la Démographie: Acouchées et noveaunés dans la société Bulgare traditionelle. // ADH, 1993,
p. 67–74.
Приказка за Осман Баба. – София, 2002. – 150 с.
Американски мечти. Пътеводител сред първа генерация
имигранти. – София, 2004. –288 с.
Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. – Велико Търново,
2013. – 370 с.
Intangible Borders. – Велико Търново, 2016. – 225 с.
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КАРАМИХОВА-ЦАЧЕВА
Лиляна Стефанова
KARAMIHOVA-TSACHEVA
Lilyana Stefanova
(06.07.1930), антрополог
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1955).
Специализира във: Врацлав,
Полша (1969); Йена и Майнц, Гер

мания (1972).
Кандидат на науките (1967).
Н.с., ст.н.с. II ст. (1975) в ИМф–БАН.
Член на: Международна асоциация на говорещи
те френски език анатоми (1969) и на говорещите нем
ски език анатоми (1976); Антропологично дружество
на Югославия (1972).
Работи в областта на антропологията, попула
ционната и хуманна генетика чрез близначния метод.
Библиография
Сероантропологично проучване на хаптоглобиновите
типове в България. – София, 1967. – 140 с.
Red cell enzyme polymorphisms in Bulgaria (et al.). // ZAH,
15, 1972, р. 186–190.
Serum protein groups in Bulgaria (et al.). // HH, 22, 1972,
№ 5, р. 529–532
Сероантропологично проучване на каракачаните в България. – София, 1975, с. 34–39.
Сравнителни проучвания върху физическото развитие на
деца от различни етнически групи в България (съавт.). // ГСУ–БФ. Антропология, 68, 1978, с. 88–95.

КАРАШАНОВА Даниела
Богданова
КARASHANOVA Daniela
Bogdanova
(04.10.1968, Перник), биотехнолог
Завършва метеорология в
Софийския университет (1994).
Специализира
в:
Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience de
Marseille – CNRS, Марсилия, Фран

ция (2007–2008).
Гл. асистент (1999) в ЦЛАФОП–БАН; доцент
(2010) в ИОМТ–БАН.
Ръководител лаборатория „Електронна микро
скопия“ (2010–), ИОМТ–БАН.
Член на Програмен комитет на „Хоризонт
2020“ в област „Нанотехнологии, авангардни матери
али, биотехнологии, авангардно производство и аван
гардно преработване“ (2014–).
Работи в областта на структурните изследва
ния на наноматериали и тънки слоеве с електронна
микроскопия, структурата и електричните свойства
на вакуумно отложени тънки слоеве, получаването
на влакна и слоеве по метода на електроовлакняване.

// ASS, 252, 2006, р. 3011.
Step bunching to step meandering transition induced by
electromigration on Si (111) vicinal surface (et al.). //
SSc, 603, 2009, р. 507.
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Преподава в: УНСС (1972–1978, 1995–); Пловдив
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Университет на Киото (1994–1995,
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Завършва българска филоло
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школа по физика на високите енергии, Корфу, Гърция
(1995); ICTP, Италия (1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005,
2006); Университет на Хелзинки (1997); „Нилс Бор“
институт, Дания (1997); ЦЕРН, Женева, Швейца
рия (2002); „Галилео Галилей“ институт, Флоренция,
Италия (2006); IUCAA, Пуна, Индия, (2008); Свобо
ден университет, Брюксел (2003, 2004); Институт
„Пиер и Мария Кюри“, Париж (2014).
Доктор (1990). Доктор на науките (2015).
Н.с. I ст. (1994) в ИКИ–БАН; ст.н.с. II ст. (2003)
в ИА с НАО–БАН.
Мл.н.с. (1986), в.н.с. в ОИЯИ–ЛТФ; regular
associate (2000) в ICTP.
Председател на научния семинар (2014–2016),
член на НС (2010–2014) в ИА с НАО–БАН.
Представител в КНС към УС–БАН „Астроно
мия, космически изследвания и технологии“, член на
АС на ЦО–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1991–1998,
2008–2016); Американски университет в България,
Благоевград (2005–2006); доцент (2005), Свободен уни
верситет, Брюксел (2003–2004); IUCAA (2008); ЦЕРН
(2010–2013); Белградски университет (2012).
Член на: МАС; EAS; Евроазиатски астрономи
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Немски лексикални елементи в българските говори. – София, 2004. – 228 с.
За народната основа на старобългарския език. – София,
2012. – 200 с.
Карта на диалектната делитба на българския език (съавт.) – София, 2014.
Българският език на ново място по света : брой на българоезичните по света. – София, 2016. – 1 карта :
цв. ; 42 х 60 см, сгъната до 21 х 16 см.
Смесеният език на виенските българи. – София,
2017. – 280 с.

КОЮМДЖИЕВА Емилия
Иванова
KOYUMDZHIEVA Emilia
Ivanova
(10.10.1929, София – 08.06.1989),
палеонтолог
Завършва геология, специали
зация по палеонтология, в Софий
ския университет (1953).
Кандидат на науките (1959).
Доктор на науките (1988).
Н.с. (1960) в НИГИ; ст.н.с. II ст. (1974) в
ГИ–БАН.
Ръководител секция „Палеонтология“ (1982–
1988), ГИ–БАН.
Член на: Българска национална комисия по
стратиграфия; Български национален комитет към
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международната геоложка корелационна програма
при ЮНЕСКО; Регионалния комитет по стратигра
фия на Средиземноморския неоген към Международ
ния съюз на геологическите науки.
Работи в областта на палеонтологията, стра
тиграфията и палеографията на неогена в България.
Библиография
Фосилите на България : Т. 8: Сармат. – София,
1969. – 226 с.
Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en
Bulgarie du Nord-Ouest : 1–4. // GBal, 6, 1976, № 1–4,
p. 31–52; 63–94; 53–68; 37–56.
Paleogene Molluscs from Central Cuba and their
palaeobiogeographic significance (et al.). // Contributions
of the Bulgarian Geology. – Sofia, 1986, p. 16–20.
Миоценските молюски от Северозападна България :
таксономия, палеоекология, екостратиграфия : Г.
1–2 : Дис. – София, 1988. – 374 л.
Стратиграфия на морския миоцен в Бургаско (съавт.). //
ГСУ–ГГФ. Т. 1 : Геология, 79, 1993, с. 5–16.

КРАЙНИНСКА Иванка
Краева
KRAYNINSKA Ivanka Kraeva

КРАЙЧЕВА Здравка
Тодорова
KRAJCHEVA Zdravka
Todorova
(19.03.1943, Пловдив), физик
Завършва физика в Софий
ския университет (1967).
Кандидат на науките (1975).
Специализира в: АН СССР
(1976); Германия.
Н.с. II ст. (1976), н.с. I ст. (1977), ст.н.с. II ст.
(1989) в ССА с НАО–БАН.
Ръководител сектор, секретар на НС (1996) в
ССА с НАО–БАН.
Член на: МАС; национален представител на НРБ
в Подкомисия 5 „Двойни звезди“ от Многостранно
то сътрудничество на социалистическите страни
(1974–1985); Астросъвета на АН СССР (1983 г.)
Работи в областта на астрофизиката, звезд
ната еволюция, двойните звезди, нестационарните
звезди.
Библиография
Особенности эволюции тесных двойных звëзд большой
массы : Дис. – Москва, 1975. – 135 л.

(31.01.1940, с. Лесидрен, Ловешко),
икономист
Завършва финанси и кредит
в Стопанската академия, Свищов
(1963).
Специализира в: Унгария
(1974); Полша (1977); Китай (1990);

Англия (2001).
Кандидат на науките (1967).
Н.с. (1968–1977), Министерство на финансите;
н.с. (1977–1984), БНБ; н.с. (1984), ст.н.с. II ст. (1990) в
ИкИ–БАН.
Ръководител секция; член на ОС на БАН.
Преподава във: Великотърновски университет;
Софийски университет; Технически университет,
София; УНСС, филиал Монтана.
Член на: СНР; Съюз на икономистите.
Работи в областта на паричната и фискална
политика; публичните и корпоративни финанси; бан
ковото и кредитно дело.
Библиография
Програмно-целевият и комплексен подход в управлението на финансово-кредитната дейност (съавт.). – Варна, 1978. – 247 с.
Икономиката на България и Европейският съюз :
Предприсъединителен период (съавт.). – София,
2001. – 308 с.
България и Европейският съюз : Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020 (съавт.). – София, 2003. – 354 с.
Финансовите посредници на българския пазар. – София,
2010. – 152 с.
Финансовите посредници на българския пазар : състояние,
проблеми и перспективи. – София, 2012. – 154 с.

КРЕЖОВА Дора Димитрова
KREZHOVA Dora Dimitrova
(03.02.1948, София), инженер
Завършва информатика в
Техническия университет, София
(1974).
Специализира в: Институт
за изчислителна техника, София
(1975); Институт космических ис
следований, РАН, Москва (1987).
Доктор в ИСЗВ–БАН (2003).
Н.с. (1980) в ЦЛКИ–БАН; ст.н.с. II ст. (2008),
доцент (2011) в ИСЗВ/ИКИТ–БАН.
Член на НС (2009–2011) в ИСЗВ/ИКИТ–БАН.
Преподава в Минно-геоложки университет,
София.
Член на: Дружество по биомеханика (1994); Бъл
гарско геофизично дружество (2008).
Златно отличие за принос в научно-техническия
прогрес на ДКНТП (1982); юбилеен медал „1300 г. Бъл
гария“ за участие в Национална космическа програма
„България 1300“ (1984); грамота от БАН за участие
в Научна програма по Проект „Шипка“ за полета
на втория български космонавт (1988); медал „Вто
ри съвместен съветско-български космически полет“
(1989).
Работи в областта на космическите изследва
ния, космическото приборостроене и дистанционни
те изследвания на Земята и планетите.
Библиография
Investigation of the Vertical Profile of the Aerosole Scattering in
the Atmosphere by Multichannel Data from Space Sation
MIR (et al.). // ASR, 22, 1998, № 11, p. 1533–1536.
Spectral investigations of the solar radiation during the total
solar eclipse on 29.03.2006 (et al.). // JASTP, 70, 2008,
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p. 365–370.
Development and validation of a statistical texture model for
land cover classification in satellite images (et al.). //
ASR, 46, 2010, № 7, p. 872–878.
Spectral remote sensing of the responses of soybean plants
toenvironmental stresses. // Soybean-Genetics and Novel
Techniques for Yield Enhancement. – Rijeka, 2011,
p. 215–256.
Remote sensing of the influence of biotic stress on plant
biophysical variables (et al.). // JRA, 2, 2017, № 1,
p. 46–52.

КРУМОВА-ГЛОМБ Любомира
Николаева
KRUMOVA-GLOMB Lyubomira
Nikolaeva
(17.04.1962, Русе), микробиолог
Завършва медицина, специа
лизация по педиатрия, в Медицин
ски университет, София (1987).
Придобива специалност по
вирусология (1995).
Доктор (2000).
Н.с. ІІІ ст. (1995), н.с. ІІ ст. (2004), доцент
(2011–) в ИМикБ–БАН.
Ръководител на: департамент „Вирусология“
(2014); лаборатория „Експериментална химиотера
пия на ентеровирусните инфекции“ (2010); член на НС
(2012–2014), ИМикБ–БАН.
Доцент (2014–) в Национален център по заразни
и паразитни болести, София.
Преподава в: Софийски университет (2003,
2010–); Лесотехнически университет, София (2005–).
Член на: Балканско дружество по микробиоло
гия; Международна организация по антивирусни из
следвания; СУБ.
Работи в областта на комбинираните ефекти
на инхибитори на пикорнавирусната репликация, ви
русните инфекции, болестите, причинявани от виру
си, очните заболявания с вирусна етиология и др.
Библиография
Design, synthesis and biological evaluation of antipicornaviral
pyrrole-containing peptidomimetics (et al.). // PPL, 14,
2007, р. 917–922.
Cinnamoyl- and hydroxycinnamoyl amides of glaucine and
their antioxidative and antiviral activities (et al.). // BMC,
16, 2008, p. 7456–7460
Identification of glycosylated sites in Rapana hemocyanin by
mass spectrometry and gene sequence, and their antiviral
effect (et al.). // BCh, 20, 2009, р. 1315–1322.
An original strategy for Gln containing peptide synthesis using
SPPS and Glu (OH)–1–Oall (et al.). // IJPRT, 16, 2010,
р. 233–238.
Chemical and antiviral study on alkaloids from Papaver
pseudocanescens M. Pop (et al.). // ZN, 67c, 2012,
р. 22–28.

КРУМОВА-ЦВЕТКОВА Лилия
Крумова
KRUMOVA-TSVETKOVA Liliya
Krumova
(14.06.1942, Плевен), филолог
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1965).
Специализира в: Uniwersytet
Warszawski
(1974);
Uniwersytet
Jagelonski, Краков, Полша.
Кандидат на науките (1985). Доктор на науки
те (2004).
Ст.н.с. ІІ ст. (1987), ст.н.с. І ст. (2004) в
ИБЕ–БАН.
Ръководител секция „Българска лексикология и
лексикография“ (2010), член на НС (1987–2013), предсе
дател на ОС (1992–2003), ИБЕ–БАН.
Председател на Проблемния съвет по култур
но-историческо наследство и национална идентич
ност при БАН (2007– 2009).
Преподава в Uniwersytet Warszawski (1975–1977).
Член на: СНС по славянско езикознание – ВАК
(2007–2010); Научна комисия по филология – ВАК
(2010–2011), председател на Българско лексикографско
дружество (1996–2010), член на Комисия по лексико
логия и лексикография към Международния комитет
на славистите (2008–), член на УС на Секцията за
хуманитарни науки – СУБ (2009–).
Значка за отличие на БАН (1982), грамота и
златна значка, почетен знак на ИБЕ–БАН (2010).
Работи в областта на лексикологията, лекси
кографията, семантиката и граматиката на българ
ския език, словообразуването и лингвокултурологията.
Библиография
Субстантивация на прилагателните имена в съвременния български книжовен език. – София, 1987. – 162 с.
Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език. – София, 2007. – 208 с.
Българските благословии, пожелания и клетви – част
от националната самобитност и културното нас
ледство. – София, 2010. – 448 с.
Академик Стефан Младенов – човекът, преподавателят, ученият (съавт.). – София, 2013. – 125 с.
Българска лексикология и фразеология : Т. 1–3 (съавт.). – София, 2013. – 789; 364; 266 с.

КРЪСТЕВА Весела
Цветанова
KRASTEVA Vessela
Tzvetanova
(16.04.1976, София), биомедик
Завършва медицинска елек
троника в Техническия универси
тет (1998).
Доктор (2001).
Н.с. I ст. (2002); ст.н.с. II ст.
(2007); доцент (2010) в ЦЛБМИ/ИБФБМИ–БАН.
Преподава в: Технически университет; Софий
ски университет.
Член на: СУБ; СМБ; БДБФИ; НАА; колективен

168

член на IFMBE.
Награда от МОН за млади учени до 35 г. (2006);
награда на БАН „Проф. Марин Дринов“ за млади уче
ни до 35 г. (2006); награда от СУБ за високи научни
постижения (2007).
Работи в областта на биомедицинското инже
нерство; методи и алгоритми за регистриране, обра
ботка, анализ и класификация на биомедицински данни,
сигнали и образи и реализацията им чрез програмни
и схемни решения в електронна клинична и животоспа
сяваща апаратура.

Торино, Италия (1966–1968).
Кандидат на науките (1972). Доктор на науки
те (1990).
Н.с. І ст. (1972), ст.н.с. ІІ ст. (1983), ст.н.с. І ст.
(1991) в ИБалк–БАН.
Зам.-директор (1993–2001), ИБалк–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1977–1980);
Пловдивски университет (1998–2009).
Работи в областта на модерната и съвремен
ната балканска история – международни отношения
на Балканите, история на Румъния.

Библиография
QRS Template Matching for Recognition of Ventricular Ectopic
Beats (et al.). // ABE, 35, 2007, p. 2065–2076.
Shock advisory system for heart rhythm analysis during
cardiopulmonary resuscitation using a single ECG input
of automated external defibrillators (et al.). // ABE, 38,
2010, № 4, p. 1326–1336.
An audiovisual feedback device for compression depth, rate and
complete chest recoil can improve the CPR performance
of lay persons during self-training on a manikin (et al.).
// PM, 32, 2011, № 6, p. 687–699.
Superiority of Classification Tree versus Cluster, Fuzzy and
Discriminant Models in a Heartbeat Classification
System (et al.). // PLOS ONE, 10, 2015, № 10, e0140123.
Real-time arrhythmia detection with supplementary ECG quality
and pulse wave monitoring for the reduction of false
alarms in ICUs (et al.). // PM, 37, 2016, p. 1273–1297.

Библиография
Балканската политика на Румъния 1933–1939. – София,
1984. – 218 с.
От Ньой до Крайова : Въпросът за Южна Добруджа в
международните отношения 1919–1940. – София,
1989. – 308 с.
Българската църква и училището в Букурещ : Сборник
(съавт.). – София, 1994. – 240 с.
Италия, България и Балканите 1919–1927 : Полит.-дипломатически отношения : Статии и документи. – София, 2003. – 190 с.
Писма до потомците : Предсмъртни писма на герои,
загинали в европейската съпротива 1939–1945
(съст.). – София, 2005. – 531 с.

КРЪСТЕВА-НОЖАРОВА Гина
Захариева
KRASTEVA-NOZHAROVA Gina
Zaharieva

КУЗМАНОВА Йорданка
Найденова
KOUZMANOVA Iordanka
Naydenova
(13.11.1948, София), микробиолог

(23.01.1921), етнограф
Завършва класическа фило
логия в Софийския университет
(1946).
Н.с. (1953), ст.н.с. II ст. (1968),
ст.н.с. I ст. (1976) в ЕИМ–БАН.
Работи в областта на народното изкуство –
тъкани и тъкачество.
Библиография
Родопско народно изкуство : тъкани и медникарство. – София, 1971. – 200 с.
Добруджа : Етнографски, фолклорни и езикови проучвания (съавт.). – София, 1974. – 498 с.
Домашно традиционно тъкачество и орнаментирани
тъкани в България, – София, 1981. – 139 с.
Етнография на България : Т. 2–3 (съавт.). – София,
1983–1985. – 330; 388 с.

КУЗМАНОВА Антонина
Николова
KUZMANOVA Antonina
Nikolova
(25.04.1939, София), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1963).
Специализира в Институт
за висши европейски проучвания,

Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1971).
Специализира в: Ческе Бу
дейовице, Чехия (1989); Болонски
университет, Италия (1993); Университет на Гент,
Белгия (1995, 2001); Кордовски университет, Испания
(1996); Университет на Ханя, Крит, Гърция (1998);
Барселона, Испания (2005); Грац, Австрия (2006);
САЩ (2006).
Кандидат на науките (1975). Доктор на науки
те (1998).
Асистент (1976), ст. асистент (1978), гл. асис
тент (1981), доцент (1986), професор (1998) в Аграрен
университет, Пловдив.
Член-кореспондент на БАН (2008).
Зам.-декан на Факултет по защита на растения
и почвата (1987); декан на Факултет по растителна
защита и агроекология (1990–1995); ръководител ка
тедра „Микробиология и екологични биотехнологии“
(1995–1999, 2008–), ректор (1999–2007), Аграрен уни
верситет, Пловдив.
Преподава в: Бургаски свободен университет;
Кордовски университет, Испания; Бонски универси
тет, Германия.
Член на: УС на Европейска асоциация на универ
ситетите (2003–2008); УС на Централна европейска
инициатива, Триест (2005–2006); УС на СУБ (1998–
2009); УС на БАН (2005–2008); председател на Съвет
на ректорите в България (2003–2008).
Член на Президиума на ВАК (2003–2009).
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Юбилейна значка и статуетка „60 г. СУБ в
България“ (2004); почетен знак „60 г. Аграрен универ
ситет – Пловдив“ (2005); почетна грамота от МЗГ,
НСРЗ, София (2006); златен медал от МОН и Държа
вен университет – Армения, Ереван (2006); почетен
гражданин на Атланта, САЩ (2006); почетен знак
на Пловдив (2005, 2007).
Работи в областта на микробиалните пре
парати за растителна защита; Bacillus thuringienis,
Verticillium lecanii, Fusarium, A. сaulina; екологията на
микроорганизмите; микробиологията на здравослов
ни продукти; млечно-киселите микроорганизми; съх
ранението на здравословни продукти.
Библиография
Biological control of tabacco broomrape (Orobanche sp.) by
means of some fungi of the genus Fusarium (et al.). //
Biology and management of Orobanche. Proceedings of
the Third International Workshop on Orobanche ahd
related Striga research. – Amsterdam, 1994, p. 534–538.
Elaboration of Technology for producing a complex Bacterial
insecticide Exobacilin for Plant Protection (et al.). // 29th
annual meeting of the Society for invertebrate pathology.
Cordoba, 1996. – 76 p.
Microbial, Biochemical and Genetic Control of Bioproducts.
European Partnership in Vocational Training for
Production of Healthy Sound Bioproducts (et al.). 2003.
Монография, 120 в рамките на проект ЕС „Леонардо да Винчи“.
Electrospun biohibrid materials for plant biocontrol containing
chitosan ant Trichoderma viride spores (et al.). // J.
Bioactive and Compatible polymers, vol. 26, 2011, № 1,
p. 48–55.
Isolation and screening of free-living nitrogenfixing bacteria,
from diferent soil samples, as plant growth promoters
(et al.). // Book of proceedings from Scientific conference
„Challenges in modern agricultural production“ for 70
years anniversary of Institute of Agriculture. – Skopije,
2014. – 83 p.

КУМБИЛИЕВА-КИПЕРМАН
Красимира Евгениева
KUMBILIEVA-KIPERMAN
Krassimira Evgenieva
(10.11.1946, София), химик
Завършва химия, производ
ствен профил, в Софийския уни
верситет (1970).
Специализира
в:
Инсти
тут катализа, Новосибирск, Ру
сия (1972–1973; 1978); Институт органической химии,
Москва (1987–1991); Universiteit Gent, Белгия (1994–1995);
University of Salford and Imperial College, Лондон (1996).
Кандидат на науките (1980). Доктор на науки
те (2010).
Н.с. (1980) в ИОНХ–БАН; н.с. (1985), ст.н.с. ІІ ст.
(1994) в ИК–БАН. Асоцииран сътрудник на ИК–БАН.
Ръководител научна група „Дезактивация на ка
тализатори и масообменни процеси“.
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Efficiency and Fractional Resistances (et al.). // SEIE,
29, 2011, № 1, р. 128–145.
Hybrid processes. // Best Practice Guide on Metals Removal
from Drinking Water by Treatment. – London, 2012,
р. 95–101.
Electrochemical oxidation of emerging organic contaminants in
drinking water. // New Advances in the Chemistry and
application of advanced oxidation process for removal
of contaminants of emerging concern. – San Francisco,
2014, р. 531–535.

ЛАЗАРОВА Мария Боянова
LAZAROVA Mariya Boyanova
(26.04.1943, София), лекар
неврофармаколог, физиолог

(10.09.1950, Добрич), химик
Завършва инженерна химия,
профил по строителство на апа
рати и съоръжения, в Университе
та на Магдебург, Германия.
Специализира в: Далиан, Ки
тай (1991); Хановерски университет, Германия (1993,
1995); Словашки технологичен университет, Бра
тислава (1995); Барселона, Испания (1996); Будапеща
(1997); Изследователски център, Зайберсдорф, Ав
стрия (1991–2001).
Кандидат на науките (1987).
Н.с. (1981); ст.н.с. ІІ ст. (1994) в ЦЛ по теоре
тични основи на химичната техника/ИИХ–БАН.
Ръководител лаборатория „Масообменни про
цеси в течни среди“ (1994–1996); научен секретар
(1994–1999) на ИИХ–БАН.
Професор (2004–); старши изследовател (2014–);
ръководител на: Business Case Green Products (2012–),
Research Studios Austria RSA CarbOrg (2013–); темати
чен координатор (2015–) в Австрийски технологичен
институт (AIT), Тулин.
Преподава в: Институт за физикохимия, Да
лиан, Китай (1991); Хановерски университет, Герма
ния (1993, 1995); Химикотехнологичен и металурги
чен университет, София (1995–1999); Университет за
природни науки и технологии, Лил, Франция (2008).
Член на Американско химическо дружество.
Работи в областта на разработването и при
лагането на нови методи за химическа трансформа
ция на растителни масла и мазнини за производство
на горива и химикали и оползотворяване на странич
ни продукти, за използване на биологични отпадъци
и натурални минерали за обработка на напитки и
отпадъчни води и пречистване на биопродукти, за
процеси, базирани на CO2, за производство на зелени
химикали и горива.
Библиография
Reversed Micelle Solvents as Tools of Enzyme Purification and
Enzyme-Catalyzed Conversion et al.). // BA, 26, 2008,
р. 516–532.
Treatment of Yellow Water by Membrane Separations and

Завършва медицина във Во
енномедицинска академия, София
(1967).
Специализира в: ПАН, Кра
ков (1977); Институт по фармако
логия, Милано; Италия (1981–1982).
Кандидат на науките (1973). Доктор на науки
те (1985).
Н.с. II ст. (1974), н.с. I ст. (1976), ст.н.с. II ст.
(1984) в ИФиз–БАН.
Работи в областта на невропсихофармаколо
гията, ролята на невромедиаторните системи в
мозъка.
Библиография
On certain central depresivve effects of aryl–substituted
carbamides. // CR–ABS, 1971, № 4, p. 555–557.
On the hypotermic activity of certain aryl-substituted. // ИИФ,
16, 1974, с. 235–240.
Effects of some dopaminergic agonists on electric convulsion. //
CR–ABS. 1981, № 1, p. 109–112.
Serotonin mediation on the protective effects of clonidine against
pentylenetetrazol-included seizures in rats (et al.). // LS,
1983, № 32, p. 2343–2348.
On the pharmacology of the ergot alacaloid elymoclavine (et
al.). // BBA, 43, 1984, № 11–13, p. 1305–1316.

ЛАЗАРОВА Мария Стоянова
LAZAROVA Mariya
Stoyanova
(14.02.1942, София), икономист
Завършва
икономика
на
външната търговия в УНСС
(1965).
Кандидат на науките (1980).
Ст.н.с. II ст. (1986) в
ИкИ–БАН.
Научен секретар на секция „Международна ико
номика“, ИкИ–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет;
УНСС; Българо-датски колеж, София.
Член на СУБ.
Работи в областта на икономическите изслед
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вания – европейска икономическа интеграция; ико
номически отношения Изток–Запад; международни
икономически организации.
Библиография
Външната търговия на България с несоциалистическите страни (съавт.). // ИМ, 1981, № 3, с. 61–71.
Място и роля на Икономическата комисия за Европа в
развитието на икономическите отношения между
европейските страни. // МО, 1984, № 6, с. 107–113.
Отражение на асоциирането към ЕО върху външноикономическите връзки на България. // Проблеми на
отношенията на България с Европейската общност : Ч. 1. – София, 1993, с. 20–39.
Търговската политика на ЕС и въздействието ѝ върху
икономическите отношения с България. // Приобщаването на България към ЕС – политически,
икономически и правни проблеми. – София, 1996,
с. 115–134.
Търговски аспекти на присъединяването на България
към ЕС. // ВТ, 2001, № 6, с. 32–35.

ЛАЗАРОВА Румяна
Любенова
LAZAROVA Rumyana
Lyubenova
(18.11.1961, Гоце Делчев), машинен
инженер
Завършва технология на ме
талите и металообработващи
машини в Техническия универси
тет (1985) и журналистика в Со
фийския университет (1994).
Специализира в UCL, Lovain-la-Neuve, Белгия
(1999–2000).
Доктор (2002).
Н.с. III ст. (1995), н.с. II ст. (1997), н.с. I ст.
(2000), доцент в ИМСТЦХА–БАН (2008).
Ръководител лаборатория „Металография“
(2008–).
Преподава в: Технически университет и Висше
техническо училище, София.
Член на: Технически комитет по качеството
37 „Леки метали и техните сплави“ на Български
институт за стандартизация; Научно-технически
съюз по машиностроене.
I награда (1996, 2011), II награда (2003) и III на
града (1998, 2013) за най-добра теоретична и науч
но-приложна разработка в конкурс в чест на 24 май
в ИМСТЦХА–БАН.
Работи в областта на изследването на микро
структури на метали и сплави – получаване на покри
тия чрез нанасяне на наночастици върху метален
субстрат и следваща електроннолъчева обработка, и
тяхното изследване.
Библиография
Microstructure and mechanical properties of P265GH cast
steel, after modification with TiCN particles (et al.). //
MDs, 32, 2011, p. 2734–2741.
Properties of 110Γ13L{cyrillic} steel and SCh 25 cast iron
modified by refractory nanopowder (et al.). // STl, 42,
2012, № 4, p. 298–301.

Investigation of nanopowders application in metal casting (et
al.). // AMRs, 629, 2013, p. 284–291.
Formation and characterization of Al – Ti – Nb alloys by
electron-beam surface alloying (et al.). // ASS, 389, 2016,
p. 768–774.
Influence of Nanoparticles Introducing in the Melt of Aluminum
Alloys on Castings Microstructure and Properties (et al.).
// IJMc, 10, 2016, № 4, p. 466–476.

ЛАЗАРОВА-ГЕОРГИЕВА
Величка Бориславова
LAZAROVA-GEORGIEVA
Velichka Borislavova
(13.04.1947), физик
Завършва технология на
специалните материали за елек
тронна техника в Московския ин
ститут по фина химическа тех
нология (1971).
Специализира в Университет на Ерланген–
Нюрнберг, Германия (1981).
Кандидат на науките в Русия (1988).
Н.с. ІІ ст. (1977), н.с. І ст. (1979) в Институт
по микроелектроника, София.
Н.с. І ст. (1994), ст.н.с. ІІ ст. (1999), доцент
(2011) в ИФТТ–БАН. Ръководител лаборатория
„Акустоелектроника“ (2006–2016) в ИФТТ–БАН.
Член на ДФБ.
Почетен знак „Акад. Г. Наджаков“ за забележи
телни постижения в областта на физиката на твър
дото тяло и за активно сътрудничество в научното
израстване на ИФТТ–БАН (2012).
Работи в областта на физиката на твърдото
тяло – епитаксиален растеж, изучаване влиянието
на бързото термично отгряване (БТО) върху свой
ствата на тънки слоеве от аморфен силиций, въгле
род, плазменно обогатен силициев нитрид (PE CVD)
SixNy; получаване на Si3N4 от различни по състав га
зови смеси при атмосферно и понижено налягане; по
лучаване и изследване на слоеве от силициев диоксид
SiO2 и фосфорно силикатно стъкло SiO2 . P2O5; масо
чувствителни кварцови резонатори.
Библиография
Quartz Resonator with SnO2 Thin Film as Acoustic Gassensor for NH3 (et al.). // Vacuum, 47, 1996, № 12,
p. 1423–1425.
IR and Raman absorption spectroscopic studies of APCVD,
LPCVD, and PECVD thin SiN films (et al.). // Vacuum,
69, 2002, № 1–3, р. 301–305.
NO2 Gas Sorption Studies of Ge33Se67 Films Using Quartz
Crystal Microbalance (et al.). // MCP, 137, 2012, № 2,
p. 552–557.
Preparation and characterization of ALD deposited ZnO thin
films studied for gas sensors (et al.). // ASS, 387, 2016,
р. 1230–1235.
Characterization of PLD grown WO3 thin films for gas sensing
(et al.). // ASS, 417, 2017, р. 218–223.
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ЛАЗАРОВА-ГОЧЕВА Мария
Асенова
LAZAROVA-GOCHEVA Maria
Assenova
(03.08.1948, София), ботаник
Завършва биология, произ
водствен профил, в Софийския
университет.
Кандидат на науките (1994).
Ст.н.с. ІІ ст. (2004), доцент
(2010–2015) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител Лаборатория за поленов анализ
(2007).
Работи в областта на квартерната палиноло
гия, палеоекологията, мелисопалинолагията; споро
во-поленовия анализ.
Библиография
Pollen deposition in surface samples in mosses and pollen
traps from the Beglika region, Western Rhodopes (South
Bulgaria) (et al.). // PB, 12, 2006, № 3, р. 317–326.
Pollen and inorganic analysis of bee honey from Shumen
district (WE Bulgaria) (et al.). // CR–ABS, 60, 2007,
№ 11, р. 1187–1192.
Contributions To The European Pollen Database – Peat-bog
Begbunar (Osogovo Mts. South-West Bulgaria) : Four
millennia of vegetation history (et al.). // Grana, 48,
2009, № 1–3.
Botanical origin and inorganic content of bee honey in northeast
Bulgaria (Shumen region). (et al.). // PB, 16, 2010, № 1,
р. 131–135.
Holocene vegetation history of the Kotihi lagoon (NW
Peloponnese, Greece) (et al.). // QI, 261, 2012, р. 138–145.

ЛАКОВА Искра Цветанова
Lakova Iskra Tsvetanova
(20.01.1958, Плевен), палеонтолог,
стратиграф
Завършва геология в Софий
ския университет.
Кандидат на науките (1987).
Н.с. (1990), доцент (1995),
професор (2013) в ГИ–БАН.
Член
на:
Commission
Internationale de Microflore du Paléozoïque; Българско
геологическо дружество.
Работи в областта на стратиграфията и
палеонтологията, ордовик, силур, девон, граница
та юра–креда; микрофосилни групи – калпионелиди,
хитинозои, акритархи, криптоспори и миоспори,
най-старите седиментни скали в България и най-ста
рите криптоспори от лишеи в палеоконтинента
Гондвана (най-долен ордовик).
Библиография
Biostratigraphy and microfacies of the pelagic carbonates across
the Jurassic/Cretaceous boundary in eastern Serbia (Stara
Planina-Poreč Zone) (et al.). // GB, 41, 2012, № 1–3,
p. 53–76.
New age data from the tectonostratigraphic units of the Istranca
„Massif“ in NW Turkey: a correlation with SW Bulgaria
(et al.). // GCp, 64, 2013, № 4, p. 255–277.

Towards a standard Tithonian to Valanginian calpionellid
zonation of the Tethyan Realm (et al.). // AGP, 63, 2013,
№ 2, p. 201–222.
Paleomagnetism and integrated stratigraphy of the Upper
Berriasian hemipelagic succession in the Barlya section
Western Balkan, Bulgaria : Implications for lithogenic
input and paleoredox variations (et al.). // PPPec, 2016,
461, p. 156–177.
A continuous Ordovician to Lower Devonian subsurface
section from the eastern Moesian Platform in
Bulgaria:
palynostratigraphy,
palaeogeography,
earliest land plants. // CIMPN, 86, 2017,
p. 7–9.

ЛЕВИ Клер Соломон
LEVY Claire Solomon
(19.03.1947, Пловдив), музиковед
Завършва музикална педаго
гика в Националната музикална
академия (1972).
Специализира в: University of
Liverpool, Великобритания (1994);
Indiana University, САЩ (1994–1995).
Кандидат на науките (1980).
Доктор на науките (2005).
Н.с. II ст. (1981), н.с. I ст. (1988), ст.н.с. II ст.
(1995), ст.н.с. I ст. в ИИзк–БАН (2007).
Ръководител секция „История на музика
та“ (2001–2004); зам.-директор на ИИИзк–БАН
(2004–2015).
Преподава в: Нов български университет (2004–
2007, 2010–2011); Софийски университет (2005–2008).
Консултант в Международен институт за популяр
на култура при Университета в Турку, Финландия.
Гост-лектор в: Howard University, САЩ (1992);
Institute of Popular Music in Liverpool, Великобритания
(1994); Indiana University, САЩ (1995); Leipzig University,
Германия (2005) и др.
Член на: СБК (1980); СБЖ (2015), Изпълнително
то бюро (1999–2001); генерален секретар (2001–2003) и
президент (2003–2005) на Международна асоциация за
изследване на популярната музика (IASPM).
Награда от СБК за „Музика и културна иден
тичност“ (2001) и за най-добра книга в категория
популярна музика (2012).
Работи в областта на историята и теорията
на популярната музика, културната теория на му
зиката, българската музикална култура, афроамери
канската и съвременната музика.
Библиография
Диалогичната музика: блусът, популярната култура, митовете на модерността. – София, 2005. – 227 с.
Етноджазът : локални проекции в глобалното село. – София, 2007. – 176 с. : цв. ил.
Музикалната пародия в края на 20 и началото на 21
век. – София, 2012. – 239 с. : 42 цв. ил.
Към дефинирането на екранната музика. // БМ, 2015,
№ 1, с. 3–24.
Swinging in Balkan Mode: On the innovative approach of
Milcho Leviev. // JWWJ, 2016, p. 79–97.
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ЛЕВИ-САМАРДЖИЕВА
Виолета Менахемова
LEVI-SAMARDZHIEVA Violeta
Menahemova
(28.02.1924, Дупница – 2008),
икономист
Завършва икономика на про
мишлеността в УНСС (1953).
Кандидат на науките (1978).
Ст.н.с. II ст. (1980) в

ИкИ–БАН.
Работи в областта на икономическото райо
ниране; икономическото и социалното развитие, из
вънпроизводствените отрасли; жизненото равнище;
териториалното разпределение в промишлеността;
баланса на трудовите ресурси в България и др.
Библиография
Икономическо и социално развитие на НР България (съавт.). – София, 1964. – 310 с.
Икономически проблеми на извънпроизводствената сфера. – София, 1979. – 158 с.
Управление на народното потребление (съавт.). – София, 1984. – 236 с.
Интензификацията и жизненото равнище: Взаимна зависимост, проблеми, развитие (съавт.). – София,
1985. – 255 с.
Научно-техническият прогрес и народното потребление
(съавт.). – София, 1989. – 235 с.

ЛЕКОВА Анна Костадинова
LEKOVA Anna Kostadinova
(08.12.1965, София), инженер по
електроника и електротехника
Завършва изчислителна тех
ника, специалност системи с из
куствен интелект, в Техническия
университет, София (1988).
Специализира в: Universität
Wuppertal, Германия (1995); Vrije
Universiteit Brussel (2001); Universitetet i Oslo (2006);
Rheinische Universität Bonn, Германия (2010).
Доктор (1995).
Ст.н.с. II ст. в ИУСИ–БАН (2001); професор в
ИР–БАН (2017).
Член на НС (2005–); ръководител секции „Хи
бридни системи“ (2006–2015) и „Интерактивна ро
ботика и системи за управление“ (2016–), ИР–БАН.
Преподава в: Технически университет, Со
фия (1988–1992); докторантски курс към Оператив
на програма „Развитие на човешки ресурси“ (2014).
Гост-преподавател в Университета на Портсмут,
Великобритания (2012–2016).
Работи в областта на информационните и ко
муникационните технологии – софт компютинг, раз
мита логика, интелигентни и самообучаващи се алго
ритми; обработка на сигнали и цифрова информация,
разпознаване на образи; системи „човек–робот“, из
следване и моделиране на зрение на робот; социално
подпомагаща роботика; интерактивна роботика.

Библиография
Redundant fuzzy rules exclusion by genetic algorithms (et al.).
// IJFSS, 1998, № 100, р. 235–243.
Data-Driven Fuzzy Modeling for Wireless Ad-hoc
Networks. – Saarbrucken, Germany, 2011. – 96 p.
Evolving fuzzy modeling based on low-complexity constrained
fuzzy clustering. // CR–ABS, 67, 2014, № 10, р. 1411–1418.
Redesign of Computer Games towards Serious Motion-Sensing
Games for Children with Limited Physical Skills: A
Developer Perspective (et al.). // SAISC, 2015, p. 224–233.
Hand Gesture Recognition Based On Signals Cross-Correlation
(et al.). // RTHGR, 3, 2015, р. 43–74.

ЛЕЯРОВСКА Ламбрина
Николова
LEYAROVSKA Lambrina
Nikolova
(29.04.1936, София), физик
Завършва Химикотехноло
гичния и металургичен унивреси
тет (1960).
Специализира в: МАСМП и
НТ, Вроцлав, Полша (1974–1977).
Н.с. I ст. (1970), н.с. II ст. (1980), ст.н.с. II ст.
(1988) във ФИ с АНЕБ–БАН/ИФТТ–БАН.
Член на: СНР; НТС; ДФБ.
Работи в областта на магнетизма при свръх
ниски температури, свойствата на металните бо
риди, свръхпроводимостта.
Библиография
Magnetic phase transition in Mo5SnGa0.5S6 (et al.). // JPC, 8,
1975, L585.
A search for superconductivity below 1 k in transition metal
borides (et al.). // JLCM, 67, 1979, 249.
Магнитни свойства на системата Al-Cu (Fe) (съавт.) //
ГПУ–Физика, 18, 1980, № 2, с. 77.
Свойства на някои боридни фази при ниски и свръхниски
температури. – София, 1987.
Low-field magnetocaloric effects in YBaCuO superconductors
(et al.). // Physica C, 1527, 1988, p. 153–155.

ЛИНГОВА Стефка Христова
LINGOVA Stefka Christova
(26.04.1927, Панагюрище),
климатолог
Завършва физика в Софий
ския университет (1950).
Н.с. (1954), ст.н.с. ІІ ст. (1967)
в ЦМИ–МЗ/ИМХ–БАН.
Работи в областта на акти
нометрията и топлинния баланс.
Библиография
Възможна пряка слънчева радиация върху склонове с различни наклони и ориентации (съавт.). – София,
1970. – 52 с.
Слънчева радиация и слънчево затъмнение. – София,
1978. – 100 с.
Радиационен и светлинен режим на България. – София,
1981. – 228 с.
Климатът на България (съавт.). – София, 1991. – 500 с.
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Слънчева радиация. – София, 1995. – 216 с.

ЛОЗАНОВА Галина
КАМЕНОВА
LOZANOVA Galina
kamenova
(31.07.1955, София), етнолог
Завършва история и англий
ска филология в Софийския универ
ситет (1983).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. II ст. (1990), н.с. I ст.
(1991) в ЕИМ–БАН; н.с. I ст. (1994); ст.н.с. ІІ ст.
(2005), доцент (2010) в ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН.
Ръководител секция „Сравнителни фолклорис
тични изследвания“ (2013–2017); секретар на Научния
съвет (2015–), ИЕФЕМ–БАН.
Работи в областта на традиционната и съвре
менната българска култура; южнославянската погре
бална обредност; мюсюлманската култура и инсти
туции; наративната традиция на българските мюсюл
мани; идентичности на мюсюлманските общности в
България и др.
Библиография
Историята на Кабил и Хабил (Каин и Авел) в устната
мюсюлманска традиция. // Етнографски етюди.
Сб. по повод 70-год. от рожд. на проф. д.и.н. Стоян
Генчев (1936–1990). – София, 2006, с. 85–103.
Пастирски мотиви в разказите за пророк Муса. //
БФолклор, 2006, № 2, с. 19–40.
Доброволна и задължителна милостиня (садака и закат): понятие и практика у българите мюсюлмани. // Рудозем и околностите му – археология, етнография и история : Т. 1. – София, 2008, с. 83–131.
Сътворението в устната традиция на българите мюсюлмани. – София, 2008. – 214 с.
Пророкът Сулайман и Царицата на Шеба: литературни
и фолклорни интерпретации. // БЕт, 2012, № 1–2,
с. 88–103.

ЛОЗАНОВА Сия Вълчева
LOZANOVA Siya Valcheva
(27.06.1973, София), инженер по
електроника и автоматика
Завършва системи и управле
ние в Техническия университет,
София (1996).
Специализира в International
School on Proof Technology and
Computation, Марктобердорф, Гер

мания (2003).
Доктор (2006).
Н.с. III–I ст. (1996); ст.н.с. II ст. (2008); профе
сор в ИСИР–БАН (2012).
Ръководител лаборатория „Магнитни измер
вания“ (2003–); член на НС (2009–); научен секретар
(2010–2014); зам.-директор на ИР–БАН (2014–).
Член на УС на БАН (2013–2017).
Член на комисия на МОН за докторантурите
на чужди граждани в България (2013–2017).
Гост-преподавател в: University of Portsmouth,

Великобритания (2013, 2016, 2017); ЦО–БАН (2012–).
Член на: Атлантически клуб в България (2011–);
СУБ (2015–); Eurosensors Council (2010–).
Златен медал от Международната изложба
„East–West Euro intelect – 2004“ за изобретенията „Сен
зор на Хол с паралелна ос на чувствителност“ и „Маг
нитодиод“; Диплом от ИСИР–БАН за „Най-добра
научна публикация“ (2005); награда „Проф. Марин Дри
нов“ на БАН за млад учен (2009); вписване в Златна
та книга на българските изобретатели (2012); „Изо
бретател на годината“ (2014); грамота за постиг
нати съществени икономически резултати от фир
ма АТРА ЕКСПОРТ ООД за изобретение BG 66498
(2016).
44 признати патенти и 59 регистрирани заявки
за патенти в съавторство.
Работи в областта на инженерно-технически
те науки, сензориката, роботизираните системи и
иновационните технологии, трансфера на научните
резултати в практиката.
Библиография
Linear displacement sensor using a new CMOS double-hall
device (et al.). // SAc, A 138, 2007, р. 37–43.
A novel 3-d Hall magnetometer using subsequent measurement
method (et al.). // SAc, A 153, 2009, р. 205–211.
Paralell-field silicon Hall effect microsensors with minimal
design complexity (et al.). // IEEESJ, 9, 2009, № 7,
р. 761–766
Angular position device with 2D low-noise Hall microsensor (et
al.). // SAc, A 162, 2010, р. 167–171.
Cloud computing approach to novel medical interface design
(et al.). // Handbook of Medical and Healthcare
Technologies. – Heidelberg, 2013, p. 245–265.

ЛОЗАНОВА-СТАНЧЕВА Ваня
Бориславова
LOZANOVA-STANCHEVA Vanya
Borislavova
(06.08.1957, Пловдив), историк
Завършва история и българ
ска филология в Софийския универ
ситет (1981).
Специализира в: Център
за история и теория на култу
рата, Софийски университет (1985); Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Гърция (1984, 1997);
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών,
Гърция (1995); Universität des Saarlandes, Саарбрюкен,
Германия (1996); Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Германия (1999–2000); Ohio State University, САЩ
(2007).
Кандидат на науките (1992). Доктор на науки
те (2004).
Доцент във Варненския свободен универси
тет (1996). Ст.н.с. ІІ ст. (2007), ст.н.с. І ст. (2008) в
ИТрак/ИБЦТ–БАН.
Член на НС на ИТрак–БАН (2006–2010); член на
НС на ИБЦТ–БАН (2010–); ръководител на Центъра
по тракология, зам.-директор (2016–) на ИБЦТ–БАН.
Член на ОС на БАН (2010–2016).
Преподава в: ИЧС, София (1981–1992); Югозапа
ден университет, Благоевград (1992–1998); Варненски
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свободен университет (1996–2008); Пловдивски уни
верситет (2002–); Софийски университет (2002–).
Член на Дружеството на изследователите на
Античността в България към FIEC.
Работи в областта на историята и теорията
на античната култура, на театъра и филмовото из
куство, тракийската култура, изкуство и религия.
Библиография
Мито-ритуалният комплекс на тракийските Котитии. – София, 1993. – 269 с.
The Mysteries of the Thracian Kotytia. – Sofia, 1995. – 222 с.
„Терей“ или драматургичният топос на метаморфозата. – София, 2003. – 279 с.
„На изток от рая“ : Към орфическата география на
Отвъдното в Interpretatio Christianica. – София,
2010. – 203 с.
Ellinika : политика и култура на Древна Елада :
Кн. 1. – София, 2012. – 268 с.

ЛУКАНОВА Победа
Василева
LОUKANOVA Pobeda
Vassileva
(26.05.1954, Бургас), икономист
Завършва планиране и прог
нозиране в УНСС (1978).
Специализира
в:
London
University (1993); Warrik University,
Coventry, Великобритания (1995);
Университет на Токио (1997), Университет Такушо
ку, Токио (1998).
Кандидат на науките (1985).
Ст.н.с. II ст. (1997) в ИкИ/ИИкИ–БАН; профе
сор (2012) във Великотърновски университет.
Ръководител катедра „Организация и методо
логия на социалните дейности“, Стопански факул
тет, Великотърновски университет (2010–2015).
Преподава във: Великотърновски университет;
Нов български университет.
Член на: СНС по отраслова икономика – ВАК.
Зам.-директор на Агенцията по заетостта
(1995), МТСП.
Национален експерт към Европейската обсер
ватория по заетостта към Генералнa дирекция „За
етост, социални въпроси и приобщавaне“ (2008–2015,
2016–2020); ICF Consulting Services Limited and the
European Commission.
Работи в областта на политиките на пазара
на труда.
Библиография
Заетостта в Япония. – София, 2000. – 156 с.
Социалната икономика. – София, 2000. – 125 с.
Безработицата в България : макроикономически взаимодействия и възможности за редуциране (съавт.). – София, 2003. – 160 с.
Трудовите ресурси – реализация и подготовка. – София,
2012. – 123 с.
Bulgarian labour market in focus : 2004–2012. – Sofiа,
2012. – 134 р.

ЛЮБЕНОВА Велислава
Норева
LYUBENOVA Velislava
Noreva
(19.02.1963, Севлиево), eлектронен
инженер
Завършва електронна тех
ника в Техническия университет,
София (1987).
Специализира в: Технически
университет, София (1988); LADSEB – CNR, Падуа,
Италия (1994); Университет на Миньо, Брага, Пор
тугалия (1999–2000; 2002–2003); Институт по био
технология, Берлин (2011).
Доктор (1993). Доктор на науките (2016).
Доцент (2000), професор в ИР–БАН (2017).
Зам.-научен секретар на ИСИР–БАН (2007–
2010), координатор на програма Еразъм (2010–).
Гост-преподавател в университетите на
Авейро (2009) и Брага, Португалия (2016); Гренобъл,
Франция (2013); Барселона, Испания (2014); ЦО–БАН
(2010–).
Награда от БАН за млад учен „Проф. Марин
Дринов“ (1998); грамота от ИСИР–БАН за науч
но-приложен принос и постижения в областта на ме
хатронните и биотехнологични системи (2016).
Работи в областта на моделирането, монито
ринга и управлението на биотехнологичните процеси.
Библиография
Indirect adaptive linearizing control of a class of bioprocesses
: Estimator tuning procedure (et al.). // JPCl, 18, 2008,
№ 1, p. 27– 35.
Кинетика и управление на биопроцесите : учебник за магистърски курс (съавт.). – Пловдив, 2011. – 284 с.
Control of α-amylase production by Bacillus subtilis (et al.). //
BBE, 34, 2011, № 3, p. 367–374.
Software sensors for investigation of inhomogeneous dynamics
in industrial bioreactors (et al.). // BB, 110, 2013, № 7,
р. 1945–1955.
Мониторинг и управление в реално време на биотехнологични процеси (съавт.). – Пловдив, 2016. – 188 с.

МАВРОДИНОВА Лиляна
Николова
MAVRODINOVA Lilyana
Nikolova
(25.02.1932, София – 12.10.2016),
изкуствовед
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1953).
Специализира в: Институт
за славяноведение и балканистика, Москва (1971);
Център за византийски изследвания Дъмбартън Оукс,
Вашингтон (1990).
Кандидат на науките (1965). Доктор на науки
те (1992).
Н.с. (1968) ст.н.с. II ст. (1978) в ИИзк–БАН;
ст.н.с. I ст. (1994) в ЦСВП „Ив. Дуйчев“.
Член на: НС на ЦСВП и КМНЦ–БАН; Бюрото
на Националния съвет за опазване на паметниците
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на културата (1992).
Член на СНС по филологически науки и
изкуствознание – ВАК.
Медал „1300 г. българска държава“ (1981); значка
„Отличник на БАН“ (1982).
Работи в областта на историята на среднове
ковната българска стенна живопис и украса на ръко
писната книга; декоративната система, съдържание
то и иконографията на стенописи от византийския
период.
Библиография
Земенската църква. – София, 1966. – 214 с.
Стенописите на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във
Велико Търново. – София, 1974. – 120 с. 46 л. репрод.
Les modèles de l’ancienne enluminure Bulgare et ses parallèles
dans les autres arts. // Byzantinobulgarica, 8, 1986,
p. 206–226.
Стенната живопис в България до края на XIV век. – София, 1995. – 98 с.
Иконография на големите църковни празници и страданията на Христос. – София, 2012. – 222 с.

МАДГЕРОВА Адрейана
Стефанова
MADGEROVA Andreyana
Stefanova
(27.07.1940, София – 2004),
математик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1965).
Специализира
в
Русия
(1973–1974).
Кандидат на науките в Русия (1976).
Н.с. ІІІ ст. (1979), ст.н.с. ІІ ст. (1988) в ИМ с
ИЦ–БАН.
Преподава в Софийски университет (1965–1975).
Член на Международно дружество за изследване
на времето (1987).
Работи в областта на комплексния матема
тически анализ, функционалната алгебра, времеви
те модели в математическата физика, времевата
логика.
Библиография
Обратная теорема формулы Тейлора. // ВМУ : Серия 1 :
Математика. Механика, 1975, № 6, с. 32–35.
О некоторых классах однородных банаховых алгебр :
Дис. – Москва, 1978. – 115 л.
Исследование некоторых однородных алгебр функций на
торе. // Сердика, 1982, № 8, с. 3–11.
Some Homogeneous Algebras of Complex-Valuee Functions on
the Torus and Their Isomorphisms. // ГСУ–ФММ, 79,
1985, № 1, с. 245–262.
Local isomorphisms of some homogeneous functional
algebras. – Sofia, 1994. – 127 р.

МАДЖАРОВА Виолета
Димитрова
MADJAROVA Violeta
Dimitrova
(06.11.1970, Смолян), инженер-физик
Завършва инженерна физика
в Софийския университет (1995);
естествени науки в Централноeв
ропейския университет, Будапеща
(11999).
Доктор в Университета в Саитама, Япония
(2003).
Доцент в ИОМТ–БАН (2015).
Преподава в: Университета на Саитама, Япония.
Работи в областта на разработването на: сис
тема за оптична кохерентна томография за ранна
диагностика на рак и кариес; оптични интерферо
метрични системи, позволяващи анализ на динамични
микро и нано деформации в различни материали; оп
тични материали с приложение в оптичните сензори.
Библиография
Dynamic ESPI with subtraction-addition method for obtaining
the phase (et al.). // OC, 212, 2002, p. 35–43.
Dynamic electronic speckle pattern interferometry (DESPI)
phase analyses with temporal Hilbert transform (et al.). //
OEx, 11, 2003, p. 617–623.
Three-dimensional and high-speed swept-source optical
coherence tomography for in vivo investigation of
human anterior eye segments (et al.). // OEx, 13, 2005,
p. 10652–10680.
Automatic characterization and segmentation of human skin
using three-dimensional optical coherence tomography
(et al.). // OEx, 14, 2006, p. 1862–1877.
In vivo layer visualization of rat olfactory bulb by a swept source
optical coherence tomography and its confirmation
through electrocoagulation and anatomy (et al.). // BOE,
2, 2011, p. 2279–2287.

МАЕВА Мила Милева
MAEVA Mila Mileva
(04.06.1976, София), етнолог
Завършва етнология в Со
фийския университет (2001).
Специализира
в:
Ege
Üniversitesi, Измир, Турция (2002);
Center for Ethnic and Relation Studies,
University of Warwick, Великобри
тания (2007); Pittsburgh University
(Russian and East European Studies), САЩ (2009); School
of Social Sciences, University of Manchester, Великобри
тания (2010–2011); Институт FAFO, Осло (2015).
Доктор (2005).
Гл. асистент (2005), доцент (2017) в ЕИМ/
ИЕФЕМ–БАН.
Завеждащ фонд „Народописен архив“ в Етног
рафски архив (2004–2005); координатор на Програма
„Еразъм“ (2009–2015), ЕИМ/ИЕФЕМ–БАН.
Преподава в: Университет на Любляна (2010);
Университет на Варшава (2012); Университет на
Талин (2013); Университет на Йена, Германия (2014);
Университет на Каунас, Литва (2016); CRER, Уни
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верситет на Уорик, Великобритания.
Член на: Association European Association of Social
Anthropologists; Association for Slavic, East European, and
Eurasian Studies; International Association for Southeast
European Anthropology; Академичен център за локални
и глобални изследвания, София.
Работи в областта на етнологията, мигра
ционните изследвания, малцинствата, културно-ис
торическото наследство.

1828–1878 г. – София, 1997. – 287 с.
Задграничното представителство на нацията – алтернатива на българите през Възраждането (до Парижкия мир 1856г.). // ИП, 2000, № 5–6, с. 22–55.

Библиография
Българските турци – преселници в Република Турция
(култура и идентичност). – София, 2006. – 270 с.
Етнография на миграциите: българите в Средиземноморието (съст.). – София, 2014. – 318 с.
Contemporary Bulgarian Emigrants in France – Light and
Dark Sides. // Migration from and towards Bulgaria
1989–2011. – Berlin, 2014, р. 37–54.
Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. – София, 2017. – 322 с.
UK Policy Towards Bulgarians and Stereotypes about them
since 1989. // EUXEINOS – Culture and Governance in
the Black Sea Region, 2017, № 22, p. 7–24.

Завършва руска филология в
Оксфордския университет (1948).
Доктор на историческите
науки на Софийския университет
(1978).
Член-кореспондент на БАН
(1987). Доктор хонорис кауза на Софийския универси
тет (2007).
С кратки прекъсвания живее и работи в Бъл
гария (1962–1989). Преподава в Първа английска гим
назия, София (1963–1979), води курс по „Национално
освободителното движение в Македония“ в ИФ на
Софийския университет (1979–1989).
Председател на Англо-българското дружество,
Лондон.
„Орден на Розата“; ордени „Кирил и Методий“;
„Мадарски конник“; „Златен век“ с огърлие от МК
(2017).
Почетен гражданин на Карлово и Благоевград.
Автор на книги за Васил Левски, Яне Сандан
ски, Гоце Делчев, за Македония, богомилите и ката
рите и българските народни обичаи.

МАЖДРАКОВА-ЧАВДАРОВА
Огняна Панайотова
MazhdrakoVA-Chavdarova
Ognyana Panayotova
(24.10.1936, Павликени), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1959).
Кандидат на науките (1973).
Н.с. (1970), ст.н.с. II ст. (1982)
в ИИстИ–БАН.
Зам.-ръководител секция „История на бъл
гарския народ ХV–ХIХ в.“; зам.-научен секретар на
ИИстИ–БАН (1976–1982).
Преподава в Софийски университет (1998–2001).
Член на: СБЖ; УС на Общобългарския комитет
„Васил Левски“ (1991 –); УС на Национална асоциация
„Георги С. Раковски“.
Грамота като член на Оперативното бюро за
честването на 1300 г. от създаването на българска
та държава (1981); отличие от Общобългарски коми
тет и Фондация „Васил Левски“.
Работи в областта на българското национал
ноосвободително и революционно движение през
50-те–70-те години на ХIХ в., политическия ста
тут, организациите и легално-политическите борби
на българския народ през Възраждането, проблеми на
културно-националното Възраждане.
Библиография
Възрожденецът
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Движението за защита на българския език през Възраждането и културно-националното самоопределение. // Българската нация през Възраждането.
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Национално-революционни борби на българския народ

МАКДЕРМОТ Мерсия
McDermott Mercia
(07.04.1927, Плимът,
Великобритания), историк, писател

Библиография
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МАКСИМОВА Пискова,
Мария
MAKSIMOVA Piskova, Maria
(06.03.1929, с. Новачене, Плевенско),
икономист
Завършва икономика на сел
ското стопансто в УНСС (1953).
Кандидат на науките (1961).
Доктор на науките (1990).
Н.с. I ст. (1959), ст.н.с. II ст.
(1966) в ИкИ–БАН.
Работи в областта на икономиката на селско
то стопанство; икономическата ефективност на
общественото производство, капиталните вложе
ния; производителността на труда.
Библиография
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Ефективност на основните производствени фондове. //
ИМ, 1968, № 1, с. 64–76.
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Ефективност на общественото производство при социализма. – София, 1970. – 236 с.
Интеграционни процеси в социалистическото народно
стопанство. – София, 1975. – 207 с.
Трудова теория за стойността – история и настояще :
стойностни отношения, икономически растеж и
икономически интереси : Дис. – София, 1989. – 260 л.

МАКСИМОВА-ТОДОРОВА Вера
Атанасова
MAXIMOVA-TODOROVA Vera
Atanasova
(19.02.1948, Силистра), вирусолог
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1972).
Специализира
в:
Берлин
(1989); Университет на Торонто,
Канада (1990–1991, 1992); Рочестър, САЩ (2007).
Кандидат на науките в Русия (1979).
Н.с. ІІІ ст. (1980), н.с. ІІ ст. (1981), н.с. І ст.
(1986) в ИМикБ–БАН; н.с. I ст. (1986) в ИМБ–БАН;
н.с. І ст. (1996); ст.н.с. ІІ ст. (1998) в ИМикБ–БАН;
ст.н.с. ІІ ст. (2002), доцент (2010), професор (2011) в
ИМБ–БАН.
Преподава в: Химикотехнологичен и металур
гичен университет (1998–1999); Пловдивски универси
тет (2004).
Автор на 6 патента.
Работи в областта на вирусологията, култи
вирането и диференциацията на стволови клетки,
регулацията на генната активност, клетъчните
регулаторни механизми; перзистенцията на вируси,
моделирането на вирусни инфекции, генното инже
нерство, биологично активните полимери.
Библиография
Antiviral effects of some fractions isolated from propolis (et al.).
// AMB, 17, 1985, р. 79–85.
Decreased DNA repair capacity of UV-irradiated cells following
interferon treatment (et al.). // ZN C, 63, 2008, № 7–8,
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№ 1, р. 18–29.

МАЛИНОВА Людмила
Христова
MALINOVA Lyudmila
Hristova
(04.03.1955, София), литературовед
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1979).

Кандидат на науките (1995).
Н.с. II ст. (1995), н.с. I ст. (2000), доцент (2010)
в ИЛ–БАН.
Преподава в: Югозападен университет, Благо
евград (1998–1999); Софийски университет (2013–).
Член на Българската асоциация на универси
тетските жени (БАУЖ).
Работи в областта на историята на българска
та литература; българската литература, създадена
от жени; изворознанието.
Библиография
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МАЛЧЕВА-ПОПОВА Малина
Димитрова
malcheva-POPOVA Malina
Dimitrova
(07.02.1922 с. Първенец,
Пловдивско – 14.03.2011), астроном
Завършва физика в Софий
ския университет (1944).
Специализира в: УАН (1957);
Държавен астрономически инсти
тут и АН СССР, Москва (1958, 1962–1965); Зоненберг,
Германия (1961).
Кандидат на науките (1949). Доктор на науките.
Н.с. (1953), ст.н.с. (1961), ст.н.с. I ст. (1983) в
ССА НАО–БАН.
Научен секретар (1958–1977) и директор (1977–
1979) в ССА НАО–БАН.
Преподава в Софийски университет (1945–1953).
Член на: МАС (1967); COSPAR (1968).
Орден „Кирил и Методий“, І ст.; „100 г. БАН“;
почетен знак на Софийския университет, І ст.; злат
на значка на БАН за заслуги; медал „Н. Коперник“ от
ПАН.
Работи в областта на астрофизиката, промен
ливите звезди и еволюцията на звездите.
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МАНАФОВА Райна
Веселинова
MANAFOVA RaYna
Veselinova
(13.03.1937, София – 2016), историк
Завършва история и фило
софия в Софийския университет
(1970).
Кандидат на науките (1976).
Доктор на науките (1997).
Н.с. (1979), ст.н.с. II ст. (1987) в ИИстИ–БАН.
Работи в областта на историческата културо
логия на България в периода 1878–1912, историята на
културните институции и културната политика на
българските правителства.
Библиография
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МАНЕВА Галина
Михайлова
MANEVA Galina Mihaylova
(14.06.1949, София), физик
Завършва физика в Москов
ския държавен университет (1973).
Специализира в: ОИЯИ, Дуб
на, Русия (1984–1986, 1990–1992).
Кандидат на науките във
ФИАН, Москва (1978).
II ст. (2005), доцент (2011) в

Ст.н.с.
ИЯИЯЕ–БАН.
Преподава във: ФИАН, Москва; ОИЯИ, Дубна,
Русия; Център за ядрени изследвания (CENBG), Бор
до, Франция (1999–2002); Национален институт за яд
рени изследвания (INFN), Падуа, Италия (2004–2005).
Награди за най-добра експериментална работа
от ИЯИЯЕ–БАН (2009, 2015).
Работи в областта на теорията на излъчва
нето на електромагнитни заряди в нестационарни
и нееднородни среди; изследване излъчването на из
точници, движещи се със скорост, превишаваща ско
ростта на светлината във вакуум; приложение на
нови методи на изкуствения интелект към физиче
ския анализ на данните от астрофизични експери
менти и др.
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Artificial Neural Networks for the shower reconstruction of
gamma showers in the energy range [20–300] GeV (et
al.). // NPh В, 97, 2001, p. 255–258.
Observation of Pulsed gamma Rays Above 25 GeV from the
Crab Pulsar with MAGIC (et al.). // Sсience, 322, 2008,
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Black hole lightning due to particle acceleration at subhorizon
scales By (et al.). // Sсience, 346, 2014, № 6213,
p. 1080–1084.

МАНЕВА Нели Милчева
MANEVA Neli Miltcheva
(01.07.1953, с. Карапелит, Добричко),
математик.
Завършва математика в Со
фийския университет (1976).
Специализира
в
Oslo
Universitet, Норвегия (1985).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. (1981), ст.н.с. II ст. (1995)
и професор (2012) в ИМИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет; Пловдив
ски университет; Нов български университет; Аме
рикански университет, Благоевград и др.
Работи в областта на информатиката и соф
туерните технологии.
Библиография
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проф. Петър Бърнев. – София, 2016, с. 205–214.

МАНОЛОВА Мария
Георгиева
MANOLOVA Mariya
Georgieva
(05.08.1934, София – 09.03.2016),
юрист
Завършва право в Софийския
университет (1959).
Кандидат на науките (1969).
Н.с. (1970), н.с. II–I ст. (1971),
ст.н.с. II ст. (1979), ст.н.с. I ст. (1990) в ИВП/
ИПН–БАН.
Ръководител секция „Теория и история на дър
жавата и правото“ (1991), ИПН–БАН.
Член на ОС на БАН.
Член на Научна комисия по обществени науки
– ВАК.
Преподава в: Софийски университет (1990);
Югозападен университет, Благоевград; УНСС.
Член на: ръководството на СУБ и председател
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Секция за правни науки; Румънска асоциация по срав
нителна история на правото; Международна коми
сия за история на националните парламенти.
Награда за обществени науки от Президиума
на БАН и от АС на Софийския университет (1990).
Работи в областта на историята на инсти
туциите на Третата българска държава (1878–
1944) – Търновската конституция, конституцион
но–правните аспекти, зараждането и развитието
на парламентаризма в България, парламентарните
принципи на управление, общинското самоуправле
ние, международноправното положение на българ
ската държава, проблемите на обичайното право
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МАНОЛОВА Надя Христова
MANOLOVA Nadya Hristova
(20.07.1924, Стара Загора), вирусолог
Завършва медицина в Софий
ския университет (1949).
Специализира в: Републикан
ски институт по епидемиология и
микробиология, София (1950); Бра
тислава (1958); Москва и Санкт
Петербург, Русия (1963).
Н.с. (1950–1954) в Републикански институт по
епидемиология и микробиология, София.
Н.с. (1954), ст.н.с. І. ст. (1962) в ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Изучаване на вирусите“/
лаборатория „Вирус–клетка“ (1971).
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на вирусологията, взаимо
отношенията вирус–клетка.
Библиография
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Combined effect of selected antiviral substances of natural
and synthetic origin : 2. Anti-influenza activity of a
combination of a polyphenolic complex isolated from
Geranium sanguineum L. and rimantadine in vivo (et

al.). // AMB, 30, 1993, p. 37–40.

МАНТАРОВА Анна Иванова
MANTAROVA Anna Ivanova
(09.01.1959, Пазарджик), социолог
Завършва социология в Со
фийския университет (1981).
Кандидат на науките (1986).
Доктор на науките (2014).
Н.с. (1987), ст.н.с. ІІ ст. в
ИСоц–БАН (2001); професор (2015)
в ИИОЗ–БАН.
Ръководител секция „Глобално и регионално
развитие“ (2005–2008), научен секретар (2008–2010)
на ИСоц–БАН. Научен секретар (2010–2012, 2014–
2017), зам.-директор (2012–2014), член на НС (2008–)
на ИИОЗ–БАН.
Преподава в: Славянски университет (1996–
1998); Великотърновски университет (1998–2001);
Лесотехнически университет (2010–2014); Софийски
университет (2017).
Член на: ИК по Социология на правото към
Международната социологическа асоциация; СУБ;
Българска асоциация по криминология.
Работи в областта на изследването на социал
ните рискове, рисковете на трансформацията, соци
алните девиации, миграционните процеси, устойчи
вото развитие, екологичните рискове.
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МАРИНОВА Гергана
Маринова
MARINOVA Gergana
Marinova
(27.04.1975, Русе), юрист
Завършва право в Софийския
университет (1999).
Специализира в: Università
degli Studi di Firenze, Флоренция,
Италия (2002–2003); Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Strafrecht,
Фрайбург, Германия (2006); Northwestern University
Pritzker School of Law, Чикаго, САЩ (2007–2008).
Доктор (2005).
Ст.н.с. II ст. (2010), доцент (2011) в ИДП–БАН.
Зам.-директор (2011–2017); научен секретар
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Преподава в: Академия на МВР, София.
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Член на Българска асоциация по криминология.
Работи в областта на наказателния процес,
сравнителния наказателен процес, сътрудничест
во по наказателноправни въпроси в ЕС – мерките
за процесуална принуда, споразумението и други
те диференцирани процедури, европейската запо
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ханизмите на латентната туберкулоза, влиянието
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фотохимик
Завършва неорганична и ана
литична химия в Софийския уни
верситет (1991).
Специализира в: University
„Politehnica“ of Bucharest, Румъ
ния (2006); Dublin City University, Ирландия (2008);
Yokohama National University, Япония (2010–2011).
Доктор в Софийския университет (2006).
Доцент (2014) в ИК–БАН.
Научен секретар на ИК–БАН (2015–).
Преподава в Софийски университет (2002–2004).
Член на: European Federation of Catalysis Societies;
Клуб на българския каталитик; Съюз на химиците
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друго. // БЕт, 2009, № 3, с. 22–45.

родно християнство и религиозен фолклор; епическо
изпълнителство; календарна обредност; съвременен
политически фолклор; етнически стереотипи; кул
турна и религиозна идентичност на българите в
чужбина и на поляците в България.
Библиография
Празничност и религиозна специфика на българите в
Словакия. // Bulhari na Slovensku : Etnokultúrne
charakteristiky a súvislosti. – Bratislava, 2005, p. 105–122.
Странстващият сляп певец просяк във фолклорната
култура на славяните. – София, 2006. – 528 с.;
63 ил.; 41 нотни примера.
Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian. – Warszawa,
2010. – 488 p.; 63 ill.
Празникът на св. Кирил и Методий в Пловдив – от
писмена към семейна история. // Празникът на
Кирил и Методий : Пространства на духа : Т. 2. –
София, 2015, с. 100–141.
Experiencing Religion in Folklorised Christianity. // Experiencing
Religion : New Approaches to Personal Religiosity. –
Zürich, 2016, p. 81–104.

МИХАЙЛОВА Катя
Михайлова
MIHAYLOVA Katya
Mihaylova

МИХАЙЛОВА Иванова,
Лилия
MIHAILOVA Ivanova, Lilia
(30.05.1940, Гоце Делчев),
микробиолог

(27.12.1950, София), фолклорист
Завършва библиотекознание
и библиография в УниБИТ (1970) и
славянска филология в Софийския
университет (1977)
Специализира в: Uniwersytet
Warszawski, Instytut Filologii Polskiej, Варшава (1974–
1975); Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej,
Варшава (1994); Uniwersytet Śląski, Instytut Etnologii i
Folklorystyki w Cieszynie, Катовице, Полша (2004).
Доктор (1996).
Ст.н.с. II ст. (1998) в ИФолкл–БАН, доцент
(2010–) в ИЕФЕМ–БАН.
Член на: Комисии по славянски фолклор (1998–) и
по етнолингвистика (2003–) към Международен коми
тет на славистите; Международна баладна комисия
към Международно общество по етнология и фолклор
(1997–2011); Международни работни групи за изследва
не на ритуалната година (2005–) и за етнология на
религията (2010–2011) към Международно общество
по етнология и фолклор; Полско етнологично друже
ство (2010–); Международен изследователски център
за история и култура на Средиземноморието и Юго
източна Европа (Церанеум), Лодзки университет,
Полша (2012–); Българо-полско културно-просветно
дружество „Боян Пенев“ (1991–); Академично сдруже
ние „Бохемия клуб“ (1994–); СУБ, секция „История“
(2007–); Консултативен научен съвет – БАН, направ
ление „КИН и национална идентичност” (2011–).
Орден „Заслужил за полската култура” от МК
на Р. Полша (1998); офицерски кръст на Ордена за
заслуги към Р. Полша от Президента (2000); диплом
за високи научни постижения в областта на хумани
тарните науки от СУБ (2008).
Работи в областта на компаративистичните
изследвания на славянския фолклор и митология – на

Завършва биология, профил
по микробиология в Софийския
университет (1963).
Специализира в: Русия (1974); Ин
ститут „Пастьор“, Франция (1975).
Кандидат на науките (1968).
Н.с. ІІІ ст. (1968), н.с. ІІ ст. (1969), ст.н.с. ІІ ст.
(1985) в ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Морфология на микроор
ганизмите и електронна микроскопия“ (2000–2004),
ИМикБ–БАН.
Работи в областта на микоплазмите и Л-фор
мите на бактериите, влиянието на фактори върху
лептоспири, бактерии и микоплазми.
Библиография
Зависимост между условията на имобилизация, протеиназната биосинтеза и морфолого-физиологичното състояние на клетки от плесенен щам
Humicola lutea 120–5 (съавт.) // BBEq, 8, 1993, № 1,
с. 38–43.
Cell interactions of Listeria monocytogenes L forms and
peritoneal exudative cells in rats (et al.). // CJM, 39,
1993, № 11, р. 1014–1021.
Effect of medium composition on the ultrastructure of Lactobacillus
strains (et al.). // AMb, 160, 1993, № 2, р. 132–136.
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МИХАЙЛОВА
(МАРИНЧЕВСКА) Надежда
Михайлова
MIHAYLOVA (MARINCHEVSKA)
Nadezhda Mihaylova
(07.04.1959, София), киновед
Завършва

кинематография,

специалност „Кинознание“, във Всесъюзния държавен
институт за кинематография (ВГИК), Москва (1983).
Специализира в Stedelijk Hoger Instituut voor
Visuele Kommunikatie en Vormgeving (SHIVKV), Гент,
Белгия (1994).
Доктор (1994).
Ст.н. II ст. (2000), профeсор в ИИИзк–БАН
(2012).
Ръководител сектор „Екранни изкуства“ (2007–
2014); член на НС (2005–); зам.-директор на ИИИзк–
БАН (2014–).
Член на ОС на БАН (2015–2016).
Преподава в: НАТФИЗ (1992–); Нов български
университет (1998–2016).
Член на: БФА, СБФД (1990–); СБЖ (1992–); Асо
циация на българските хабилитирани преподаватели
по кино „Академика 21“ (2003–); Society for Animation
Studies (1998–); International Federation of Film Critics
(FIPRESCI, 2001–); Bulgarian Studies Association, USA
(2015–).
Награда от СБФД за книгата „Квадрати на
въображението. Естетика на анимационните техни
ки“ (2006); награда от БФА за оперативна критика
(2014); сертификат златна монета „Писменост“ от
Съвета на европейската научна и културна общност
(2014); номинация за награда от БФА за книгата
„Анимационните хибриди“ (2016).
Работи в областта на изследването на анима
ционното кино, филмовите хибриди, историята на
анимацията, изкуството, документалното кино, ев
ропейското кино, холивудските модели в киното.
Библиография
Българско
анимационно
кино
1915–1995. – София,
2001. – 366 с.
Квадрати на въображението: естетика на анимационните техники. – София, 2005. – 296 с.
Анимационните хибриди. – София, 2015. – 176 с.
Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино. // БЕт,
2015, № 4, с. 532–549.
Paradoxes of Bulgarian animated film development following the
industry nationalization in 1948. // Rethinking Histories
of Arts in the XXth century. – Sofia, 2015, p. 89–108.

МИХАЛЧЕВА Ирина
Димитрова
MIHALCHEVA Irina
Dimitrova
(27.08.1915, София – 2005),
изкуствовед
Завършва живопис в Нацио
налната художествена академия
(1944).
Специализира в: Училище на
Лувъра, Париж (1938); Москва (1945); Академия за из
ящни изкуства (1946–1947), Частна академия на А.
Лот (1947–1948), Париж.
Мл.н.с. (1960), ст.н.с. ІІ ст. (1971) в ИИзк–БАН.
Член на: СБХ, секция „Живопис“.
Орден „Кирил и Методий“ І ст. (1975).
Работи в областта на историята на българско
то изобразително изкуство – портретна живопис;

творчество на Ст. Иванов, Н. Петров, Ел. Карами
хайлова, Б. Денев и др.
Библиография
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Портретът в българската живопис : Ч. 1–2. – София,
1968; 1971. – 176; 344 с.
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Основни идейно-художествени насоки в българската живопис 1900–1918. – София, 1977. – 223 с.
Борис Георгиев. – София, 1987. – 199 с.

МИХОВА ГЕОРГИЕВА,
Геновева
MIHOVA GEORGIEVA,
Genoveva
(10.11.1941, с. Белоградец, Варненско),
демограф, социолог
Завършва история в Софий
ския университет (1967).
Специализира в Академия
за обществени науки, Москва

(1972–1974).
Кандидат на науките (1982).
Ст.н.с. ІІ ст. в Академия за обществени науки
и социално управление, София (1988); ст.н.с. ІІ ст.
(1990) в ИД–БАН.
Научен секретар (1996–2002), ИД–БАН; на
учен секретар (2002–2008), директор (2008–2010),
ЦИН–БАН.
Преподава в Академия за обществени науки и
социално управление, София (1985–1989).
Зам.-председател на Комитета на българските
жени (1988–1990). Експерт в Националната комисия
на ЮНЕСКО (1998).
Работи в областта на изследването на демо
графските аспекти на заетостта и безработицата,
работното време и условията на труд на жените
като фактори за тяхното демографско поведение,
стареенето на населението.
Библиография
Социалната активност на първичния трудов колектив. – София, 1986. – 98 с.
Детската смъртност в България (съавт.). – София,
1999. – 70 с.
Безработицата при рисковите групи в България. – София, 2003. – 92 с.
Работно време, условия на труд, демографско поведение
(съавт.). – София, 2007. – 285 с.
Демографската политика в България : Традиции, обществени потребности, съвременни измерения. – София, 2013. – 240 с.
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МИЦЕВА-КОЛАРСКА Евгения
Георгиева
MITZEVA-KOLARSKA Evgeniya
Georgieva
(06.01.1945–21.05.2006), фолклорист
Завършва славянска фило
логия в Софийския университет
(1968).

Кандидат на науките (1985). Доктор на науки
те (2003).
Н.с. (1973), ст.н.с. II ст. (1991), ст.н.с. I ст. (2003)
в ИФолкл–БАН.
Ръководител секция „Балкански и славянски
фолклор“ (1994–2000).
Преподава в: Пловдивски университет.
Работи в областта на народната проза и
фолклор.
Библиография
Български
фолклорни
приказки
(съавт). – София,
1994. – 826 с.
Митология на народите от Далечния Изток. // Общности и култура. – София, 1994, с. 106–126.
Тематични и мотивни сходства в неприказната епика
на южните славяни. // Епос, етнос, етос. – София,
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Наследството на Траяна. – София, 1997. – 231 с.
Арменците в България : Култура и идентичност. – София, 2001. – 266 с.

Н.с. (1967), ст.н.с. II ст. (1974) в ИБалк–БАН.
Работи в областта на развитието на профсъ
юзното движение, Югославия, международните от
ношения на Балканите.
Библиография
Българо-югославското културно сближение (1933–1940 г.).
// ИП, 23, 1967, № 3, с. 3–29.
Балканският пакт и българо-югославските отношения
(1933–1934 г.). // ИП, 27, 1971, № 3, с. 3–31.
Българо-югославски споразумения (1929–1930 г.). // Политиката на великите сили на Балканите в навечерието на Втората световна война (Studia
Balcanica 4). – София, 1972, с. 165–185.
Г. Димитров и революционното профсъюзно движение
на Балканите (1910–1930 г.). // Г. Димитров и профсъюзното движение. – София, 1972, с. 213–274.
Българската революционна емиграция в Югославия (септември 1923 – декември 1925 г.). // Векове, 1973,
№ 5, с. 24–36.

МИШЕВА (ЛАНДЖЕВА)
Светлана Петкова
MISHEVA (LANDJEVA)
Svetlana Petkova

МИЧЕВА Ваня Ангелова
MICHEVA Vanya Angelova
(23.02.1956, София) филолог
Завършва българска филоло
гия и философия в Софийския уни
верситет (1977).
Доктор (2011).
Н.с. ІІІ ст. (1995), н.с. ІІ ст.
(2000), н.с. І ст. (2005), доцент
(2016) в ИБЕ–БАН.
Секретар на ОС (2012–), ИБЕ–БАН.
Награда за най-добро издание на годината от
Издателство „Хр. Г. Данов“ (1999); за най-голямо ези
коведско постижение от Фонд „Акад.Владимир Геор
гиев“; за най-добро научно постижение от ИБЕ–БАН
(за 2015)
Работи в областта на историческата лексико
логия и лексикография, лингвокултурологичните аспе
кти на българската средновековна книжнина.
Библиография
Старобългарски речник : Т. 1–2 (съавт.). – София, 1999;
2009. – 1028; 1326 с.
Речник на книжовния български език на народна основа
от ХVII век : върху текст на Тихонравовия дамаскин (съавт.). – София, 2012. – 1144 с.
Паратактични отношения в историята на българския
книжовен език. – София, 2013. – 310 с.
Картината на света в езика на новобългарските дамаскини. – София, 2015. – 284 с.
Свет и тьма, свое и чужое в христианской парадигме. – Saarbrücken, 2016. – 135 с.

МИЧЕВА Здpaвкa
Йорданова
MICHEVA Zdravka
Yordanova
(1931 – неизвестно), историк
Завършва история (1953).
Кандидат на науките (1967).

(11.09.1963, София), молекулярен
биолог
Завършва молекулярна и
функционална биология, специали
зация по генетика, в Софийския
университет (1986).
Специализира в: Мексико (1996); Мартонвашар,
Унгария (2007); Гатерслебен, Германия (2006–2009).
Доктор (2000).
Н.с. ІІІ ст. (1988), н.с. І ст. (2001), ст.н.с. ІІ ст.
(2008) в ИГ/ИФРГ–БАН.
Ръководител научна група „Генетични ресурси,
минерално хранене и толерантност към стрес при
житните“, научен секретар (2010), ИФРГ–БАН.
Преподава в Нов български университет.
Член на: Европейска асоциация по генетика
на житни растения (EWAC); Европейска асоциа
ция за научни изследвания в растителната селекция
(EUCARPIA).
Поощрителна награда за високи научни пости
жения в растителната биология „Акад. Методий По
пов“ (2012).
Работи в областта на генетичното разнообра
зие при житните култури и генетичния контрол на
стопански и физиологични признаци, устойчивост
та и толерантността към биотичен и абиотичен
стрес, чуждородовите интрогресии.
Библиография
Genetic mapping within the wheat D genome reveals QTL for
germination, seed vigour and longevity, and early seedling
growth (et al.). // Euphytica, 171, 2010, № 1, р. 129–143.
Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops
geniculata Roth spontaneous chromosome substitution
and its effects on the growth and physiological responses
of seedlings to osmotic stress (et al.). // PBr, 131, 2012,
№ 1, р. 81–87.
Seedling growth under osmotic stress and agronomic traits in
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МЛАДЕНОВА Янка
Захариева
MLADENOVA Yanka
Zaharieva

Bulgarian semi-dwarf wheat – comparison of genotypes
with Rht8 and/or Rht-B1 genes (et al.). // CPS, 62, 2012,
№ 12, р. 1017–1025.
Changes in water status, membrane stability and antioxidant
capacity of wheat seedlings carrying different Rht-B1
dwarfing alleles under drought stress (et al.). // JACS,
200, 2014, р. 83–91.
Genetic diversity of old bread wheat germplasm from the Black
Sea region evaluated by microsatellites and agronomic
traits (et al.). // PGRCU, 13, 2015, № 2, р. 119–130.

(06.12.1923, София), археолог

БАН.

МЛАДЕНОВА Клементина
Димитрова
MLADENOVA Clementina
Dimitrova

Завършва класическа фило
логия в Софийския университет
(1946).
Кандидат на науките (1970).
Ст.н.с. ІІ ст. (1972) в НАИМ–

Работи в областта на римската археология по
българските земи. Ръководител на археологическите
проучвания на римската вила „Армира“ край Ивай
ловград (1964–1970), римския град Рациария и др.

(01.09.1954, София), математик
Завършва математика и ме
ханика в Софийския университет
(1977).
Специализира в University of
Wuppertal, Германия (1992–1993).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. ІІІ ст. (1983), н.с. ІІ ст. (1985), н.с. І ст.
(1988), ст.н.с. ІІ ст. (1996), доцент (2011), професор
(2015) в ИМех–БАН.
Член и секретар на НС на ИМех–БАН.
Участва в Експертна комисия за млади учени,
ОС на БАН.
Член на СНС по математика и механика – ВАК.
Член на: СМБ, Дружество по роботика в Бъл
гария, AMS, GAMM.
Преподава в: University of Wuppertal; University of
Darmstadt, Германия (1998, 2000); университетите на
Дуисбург, Щутгарт и Хале (2004, 2008, 2010, 2011,
2012).
Работи в областта на математиката, меха
никата, теоретичната физика и приложения в био
механика, роботика – механични системи от твърди
и еластични тела, спътникова динамика и устой
чивост, теория на управлението, конгнитивните
системи, разпознаването на образи; кинематика и
динамика на системи от свързани твърди и еластич
ни тела с твърди и еластични стави, ефективните
изчислителни алгоритми и вектор-параметризация,
ротациите и някои техни приложения в механиката.
Библиография
An Approach to Description of a Rigid Body Motion. // CR–
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A Contribution to the Modeling and Control of Manipulators
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The
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Some Alternatives of the Rodrigues Axis-angle Formula (et al.).
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Надгробна могила при Ивайловград. // Археология, 1971,
№ 4, с. 38–52.
Античната вила Армира край Ивайловград. – София,
1991. – 202 с.

МОМЧИЛОВА Светлана
Милчева
MOMCHILOVA Svetlana
Milcheva
(05.01.1966, Пловдив), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1989).
Специализира в: Hokkaido
University,
Хакодейт,
Япония
(2002–2004); University of Bergen,
Норвегия (2012, 2014).
Доктор (2002).
Н.с. III–I ст. (1997–2002), ст.н.с. II ст. (2007),
доцент (2011) в ИОХЦФ–БАН.
Ръководител лаборатория „Химия на липиди
те“ (2010–); зам.-председател на НС (2016–); секретар
на НС (2008), ИОХЦФ–БАН.
Член на: Българско общество по органична и
металоорганична химия; Българско фитохимично
сдружение; Европейска липидна федерация; Съюз на
химиците в България.
Работи в областта на определянето на класове
неутрални липиди, изомерни мастни киселини и три
ацилглицероли; анализ на липиди с хроматографски и
спектрални методи; механизма на разделяне на изо
мерни мастни киселини в хроматографска система
със сребърни йони и на изомерни триацилглицероли в
хроматографска система с обърнати фази.
Библиография
Silver-ion high-performance liquid chromatography of isomeric
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cis- and trans-octadecenoic acids. Effect of the ester
moiety and mobile phase composition (et al.). // JChr A,
793, 1998, p. 275–282.
Resolution of triacylglycerol positional isomers by reversed phase
high-performance liquid chromatography (et al.). // JSS,
27, 2004, № 12, p. 1033–1036.
Quantitative TLC and Gas Chromatography for determination
of the lipid composition of raw and microwaved roasted
walnuts, hazelnuts, and almonds (et al.). // JLCRT, 30,
2007, № 15, p. 2267–2285.
Separation of isomeric octadecenoic fatty acids in partially
hydrogenated vegetable oils as p-methoxyphenacyl esters
using a single column Silver ion High-performance liquid
chromatography (Ag-HPLC) (et al.). // NP, 5, 2010,
№ 3, p. 473–478.
Silver-ion Chromatography of Fatty Acids (et al.). // Encyclopedia
of Lipidomics. – Dordrecht, 2016.

МОНЕВА Иванка Тодорова
MОNEVA Ivanka Todorova
(05.12.1938, Димово, Видинско),
физикохимик, инженер-технолог
Завършва химия и физика на
полимерите в Московския инсти
тут по фина химическа промиш
леност (1963).
Специализира
в:
Universitaet Regensburg, Германия
(1984); University of Reading, Великобритания (1997,
1998).
Кандидат на науките в Санкт Петербург, Ру
сия (1970).
Н.с. (1971) в ЦЛП–БАН; ст.н.с. II ст. (1984) в
ИП–БАН.
Работи в областта на физиката и физико-хи
мията на полимерите; ориентирани полимери и по
ляризационни методи за изследването им; молекулна
ориентация и електрооптични свойства на цветни
течнокристални дисплеи тип „гост–хазяин“; нов тип
цветни дисплеи на базата на полимерни мембрани с
диспергирани в тях системи течен кристал – багрила
за усилване стабилността на дисплеите и др.
Библиография
Use of model diffraction techniques to SALS problems :
Interspherulite interference (еt al.). // EPJr, 8, 1972,
р. 1033.
Phase considerations in digital image analysis of polarized light
images. // JPSB, 32, 1994, № 13, р. 2139–2142.
Polarized light scattering from polymer textures : Сh. 8. //
Oriented Polymer Materials. – Berlin, 1995, р. 241–261.
Analysis of polarized light scattering from solid polymers
by optical modeling. // IJPMPB, 51, 2002, № 1–2,
р. 193–207.
Liquid crystal systems for display application : Design and
functional properties. // Int. Workshop on Advanced
Polymer Science and Turbulent Drag Reduction. – Trieste,
2008, p. 1984–1987.

МОНЧЕВА Снежана
Петрова
MONCHEVA Snejana Petrova
(30.09.1952, Варна), биолог
Завършва ботаника, произ
водствен профил, в Софийския
университет (1976).
Специализира в: Сан Диего,
САЩ (1990); Ница, Франция (1993);
Израел (1993); Плимът, Великобри
тания (1995); Ердемлъ, Турция (1997).
Кандидат на науките (1991).
Н.с. ІІІ ст. (1983), н.с. І ст. (1989), ст.н.с. ІІ ст.
(1999), професор (2011) в ИО–БАН.
Ръководител секция „Биология и екология на мо
рето“ (2007–2012), зам.-директор (2001–2015), дирек
тор (2017–), ИО–БАН.
Преподава във: Висше военноморско училище,
Варна (1994–2001); ЦО–БАН (2009).
Член на: Международна организация за качест
во на водите (IWQA); European Alien Species Expertise
Registry (DAISIE); Балканска асоциация за околна
та среда (BENA); International Society for the Study of
Harmful Algae (ISSHA) (1995–2000); GIG Black Sea for
MFD (2010–); Network for Scientific information for Policy
Support in Europe (SINAPSE) (2007–2010).
„Медал на лента“ по случай 40 г. ИО–БАН
(2013); медал „Черно море“ (2011) от Черноморската
комисия.
Работи в областта на екологията и опазването на
екосистемите – морски фитопланктон, биоразнообра
зие, структура и сукцесия, интродуцирани видове в
Черно море, цъфтежи на фитопланктона, механизми
на еутрофикация и екологичен импакт, хлорофил, мор
ска екология, разработване на индикатори за оценка
на екологичното състояние на Черно море.
Библиография
Phytoplankton blooms in Black Sea and Mediterranean coastal
ecosystems subjected to anthropogenic eutrophication :
similarities and differences (et al.). // ECSS, 53, 2001,
р. 281–295.
Long-term variability of vertical chlorophyll a and nitrate
profiles in the open Black Sea : eutrophication and
climate change (et al.). // MEPS, 294, 2005, р. 95–107.
Application of a new multi-metric phytoplankton index to the
assessment of ecological status in marine and transitional
waters (et al.). // EI, 23, 2012, № 12, р. 338–355.
Environmental and Management Constraints on Tourism in
Varna Bay, Bulgarian Black Sea Coast (et al.). // ESc,
17, 2012, № 3, р. 35. (Special Feature on „A Systems
Approach for Sustainable Development in Coastal
Zones”)
Marine biodiversity and ecosystem function relationships : The
potential for practical monitoring applications (et al.). //
ECSS, 161, 2015, № 5, р. 46–64.

МОСТРОВА Татяна
Василева
MOSTROVA Tatyana Vasileva
(25.05.1946, Малко Търново), филолог
Завършва българска филоло

200

гия в Софийския университет (1970).
Специализира в: Ústav pro jazyk český, Academie
věd Česke republiky – Praha (1982); Институт сла
вяноведения и балканистики – РАН, Москва (1990);
Славянски семинар на Университета на Амстердам
(1991).
Доктор (2005).
Н.с. III ст. (1978) в ИБЕ–БАН; н.с. II ст. (1985),
н.с. I ст. (1990), ст.н.с. II ст. (2006) в КМНЦ–БАН.
Научен секретар на КМНЦ–БАН (2010–2012).
Преподава в: Софийски университет (1979–1990;
1995–2002); ЦО–БАН (2017–). Ръководител на специа
лизиран курс по старобългарски език за чуждестранни
българисти и слависти към Софийския университет
(1981–1983). Гост-преподавател във Вилнюс (1995,
1998); Фрайбург, Германия (2007); Christian College,
Ричланд, Вашингтон САЩ (2015).
Член на Славянската библейска комисия при
Международния комитет на славистите (2008).
Втора награда, диплом и медал от III национа
лен конкурс за млади научни работници, София (1983).
Работи в областта на кирилометодиевистика
та, библеистиката, текстологията на средновеков
ните славянски паметници, историческата лексико
логия и словообразуване.
Библиография
Преписът на Лествицата на Йоан Климакс в мартенския том на Великите чети-минеи на митрополит Макарий. // Abhandlungen zu den Groβen
Lesemenäen des Metropoliten Makarij: Kodikologosche,
miszellanologische und textologische Untersuchungen :
Bd. 1. – Freiburg i. Br. 2000, p. 209–244. (Monumenta
linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes;
T. XLIV).
О структурных особенностях Книги пророка Иеремии в
составе Великих миней-четьих митрополита Макария. // Abhandlungen zu den Groβen Lesemenäen
des Metropoliten Makarij. Bd. 2. – Freiburg i. Br. 2006,
p. 109–137. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris.
Fontes et Dissertationes; T. XLIX).
Die Groβen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij
Spisok. 9. – 23. Mai : Bd. 2. Text. Kritischer Apparat. //
Monumenta linguae slavicae dialecti veteris : Fontes et
dissertaciones : T. 53. – Freiburg i. Br. 2009. – 650 p.
Старобългарският превод на Стария завет : Т. 3 : Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на
пророк Иезекиил. – София, 2013. – 648 с.
Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието :
Кирило-Методиевите традиции в паметници от
XIV в. // КМС, 24, 2015, 272 с.

МОЯНОВА Славянка
Георгиева
MOYANOVA Slavianka
Georgieva
(20.02.1947, София), биолог
Завършва медицинска елек
троника в Електротехническия
институт (ЛЕТИ), Санкт Петер
бург, Русия (1970) и мениджмънт и
маркетинг в Техническия универ

ситет, София (2002).
Кандидат на науките (1977).
Ст.н.с. II ст. (1989) в ИНБ–БАН.
Ръководител направление „Невробиология на
адаптацията“ в ИНБ–БАН (2010–2011); асоцииран
професор (консултант) в Невромедицински научен
институт за лечение и възстановяване (I.R.C.C.S.),
Pozzilli, Италия (2012–).
Работи в областта на регулирането на възбу
димостта на мозъка (електрофизиологични методи),
неврофармакологията и неврофизиологията на цен
тралната нервна система с използване на експери
ментални модели на болести (епилепсия, исхемичен
мозъчен инсулт), фармакологичните методи за пред
пазване, лечение и възстановяване.
Библиография
Effect of piracetam in some models of general and local
depressions of the cortical bioelectrical activity in cats (et
al.). // AIPT, 262, 1983, р. 13–23.
Allylglicine and brain excitability. Electrophysiological
investigations in cats (et al.). // APPB, 15, 1989, № 1,
р. 47–53.
Multi-unit activity suppression and sensorimotor deficits after
endothelin-1 induced middle cerebral artery occlusion in
conscious rats (et al.). // JNS, 2003, 212, р. 59–67.
Protective role for type-4 metabotropic glutamate receptors
against ischemic brain damage (et al.) // JCBFM, 31,
2011, p. 1107–1118.
Genetic deletion of mGlu2 metabotropic glutamate receptors
improves the short-term outcome of cerebral transient
focal ischemia (et al.). // MB, 2017, p. 10–39.

МУСАКОВА Елисавета
Владимирова
MOUSSAKOVA Elissaveta
Vladimirova
(12.11.1955, София), изкуствовед
Завършва изкуствознание в
Националната художествена ака
демия (1982).
Специализира
в:
Central
European
University,
Будапеща
(1998); University of East Anglia, Норич, Великобрита
ния (2000).
Доктор (1989).
Н.с. ІІ–І ст. (1989–2002), ст.н.с. ІІ ст. в НБКМ
(2002); професор в ИИИзк–БАН (2017).
Преподава в: Национална художествена ака
демия (2006–); Софийски университет (2014–2017).
Гост-преподавател в: Central European University
(2000–2001, 2003–2004) и Нов български университет
(1993–1994, 1995–1996).
Член на: Фондация „Манускрипта“ (България)
за проучване и издаване на славянски ръкописи (1998–);
Международен съвет на Експертна група на библио
текарите на ръкописни колекции към LIBER (2008–);
European Research Centre for Book and Paper Restoration–
Conservation (2011–); секретар на Комитет за програ
мата „Паметта на света“ към Национална комисия
на Р. България за ЮНЕСКО (2012–2017); Форум „Кул
турно наследство“ (2016–).
Работи в областта на изкуствознанието, ук
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расата на средновековната ръкописна книга (юж
нославянска и византийска), палеографията и
кодикологията.
Библиография
Pimen of Zograph’s Manuscripts as an Example of Collaboration
Among Scribes. // Хризограф : Вып. 2. – Москва,
2005, с. 169–199.
Още един фрагмент от Шопов-Карадимовия псалтир.
// Богослужебните книги – познати и непознати. – София, 2008, с. 27–42.
Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия
и архивен институт на Българската православна
църква : Т. 1 : Библейски книги (съавт.). – София,
2009. – 256 с.
The Psalter of King John Alexander in its Slavonic and
Byzantine Context. // SScr, 2012, № 10–11, с. 339–354.
Писмо и писачи в българските ръкописи до края на ХVІІ
в. – София, 2015. – 136 с.

МУТАФОВА Теодора
Кирилова
MUTAFOVA Teodora
Kirilova
(09.07.1935, Елена), ветеринарен
лекар, хелминтолог
Завършва ветеринарна меди
цина във Висшия ветеринарноме
дицински институт, София (1958).
Кандидат на науките (1980).
Доктор на науките (1995).
Н.с. (1972), ст.н.с. II ст. (1983), ст.н.с. I ст. (1999)
в ЦХЛ–ЕЦБ/ИПар/ИЕПП–БАН.
Член на НС; ръководител секция „Фауна и
циркулация на паразитите“, на ЦЛХ–ЕЦБ/ИПар/
ИЕПП–БАН.
Член на: Дружество на паразитолозите в Бъл
гария/Българско паразитологично дружество; Евро
пейска федерация на паразитолозите; Световна фе
дерация на паразитолозите.
Работи в областта на цитогенетиката, сис
тематиката и еволюцията на хелминтите; ци
тогенетиката на тъкани на гостоприемника при
хелминтози.
Библиография
Морфологични и цитогенетични методи в хелминтологията (съавт.). – София, 1985. – 141 с.
Влияние на диетилнитрозамин (ДЕН) върху хромозомната структура на фасциолозни плъхове и на изолирани от тях Fasciola hepatica (съавт.). // Хелминтология, 22, 1986, с. 42–50.
Cytological studies on three species of Hymenolepididae
(Cestoda: Cyclophillidae) (et al.). // JH, 68, 1994,
р. 323–325.
Cytogenetic study of Heterakis gallinarum (Nematoda,
Heterakidae) (et al.) // Biologia, 50, 1995, № 6,
р. 605–609.
Cytological studies on Khawia sinensis Hsu, 1935 (Cestoda:
Lytocestidae) (et al.) // APr, 44, 1999, № 3, р. 206–208.

МУТАФЧИЕВА Вера Петрова
MUTAFCHIEVA Vera Petrova
(28.03.1929, София – 09.06.2009),
историк
Завършва история и османо
турски език в Софийския универ
ситет (1951).
Кандидат на науките (1958).
Доктор на науките (1978).
Н.с. (1958) в ИИстИ–БАН,
ст.н.с. II ст. (1964) в ИБалк–БАН, ст.н.с. I ст. (1979)
в ИЛ–БАН.
Академик (2004) на БАН.
Зам.-председател на БАН (1993–1996); почетен
член на БАН (1999).
Директор на Център за древни езици и култури
(1979–1981); директор на Български изследователски
институт в Австрия (1980–1982); председател на
Агенция за българите в чужбина (1997–1998).
Член на СБП и секретар (1982–1986); член на
ДФ „13 века България“, учредител и пръв председа
тел на Издателския му съвет (1998–2009).
Доктор хонорис кауза на Софийския универси
тет (1999) и Нов български университет (2000).
Носител на множество награди сред които: ор
ден „Кирил и Методий“ I ст. (1989); орден „Стара пла
нина“ I ст. (1999); награда от СБП (1978, 1991); меж
дународна награда „Годфрид фон Хердер“ за цялостно
творчество (1980); Димитровска награда за филма
„Хан Аспарух“ (1982); „Златна роза“ на Кинофестивала
във Варна за сценарий на филма „Хан Аспарух“ (1982);
награда „Паница“ от фондация „Свободна и демокра
тична България (1995); почетен знак „Марин Дринов“
с лента на БАН (1999); държавна награда „Паисий Хи
лендарски“ (2000); национална награда „Иван Николов“
за цялостно творчество (2003); национална награда
„Христо Г. Данов“ за цялостен принос (2005); нацио
нална литературна награда „Иван Вазов“ (2005) и др.
Библиография
Аграрните отношения в Османската империя прeз XV–
XVI в. – София, 1962. – 264 с.
Кърджалийско време. – София, 1993. – 416 с.
Османска социално-икономическа история. – София,
1993. – 452 с.
Разгадавайки баща си : Опит за биография на Петър
Мутафчиев. – София, 1997. – 160 с.
Избрани произведения : Т. 1–12. – София, 2008–2009.

НАЗЪРОВА Димана Илиева
NАZAROVA Dimana Iliewa
(07.05.1969, Хасково), физик
Завършва инженерна физи
ка, специализация по приложна оп
тика, в Софийския университет
(1992) и финанси в УНСС (1999).
Специализира в: Дъблински
институт по технологии (2005,
2009).
Доктор (2009).
Н.с. II ст. (2007), н.с. I ст. (2009), доцент (2011)
в ЦЛОЗОИ/ИОМТ–БАН.
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Ръководител направление „Оптична метроло
гия и холография“; председател на ОС, ИОМТ–БАН.
Член на: Oprical Society of America; The International
Society оf Optics аnd Photonics (SPIE).
Работи в областта на холографията – среди за
холографски запис, изобразителна и цифрова хологра
фия, динамичен спикъл анализ; оптични резонанси,
плазмон поларитонни повърхностни и локализирани
резонанси; поляризационна холография, анизотропни
хибридни материали, двулъчепречупване и дихроизъм;
теоретично моделиране на оптичния отклик на сис
теми, дифракционни решетки, разсейване от сферич
ни и цилиндрични наночастици и др.
Библиография
Resonant optical transmission from a one-dimensional relief
metalized subwavelength grating (еt al.). // AOp, 46,
2007, № 34, p. 8250–8255.
Increase of photoinduced birefringence in a new type of
anisotropic nanocomposite : azopolymer doped with ZnO
nanoparticles (еt al.). // OL, 13, 2012, p. 2676–2678.
Anisotropic hybrid organic/inorganic (azopolymer/SiO2 NP)
materials with enhanced photoinduced birefringence (еt
al.). // AOp, 52, 2013, № 22, p. E28–E33.
Performance of intensity-based non-normalized pointwise
algorithms in dynamic speckle analysis (еt al.). // OEx,
23, 2015, № 19, p. 25128–25142.
Polarization holographic recording in thin films of pure
azopolymer and azopolymer based hybrid materials (еt
al.). // OM, 64, 2017, p. 212–216.

НАЗЪРОВА-АНГЕЛОВА Елена
Кръстева
NAZAROVA-ANGELOVA Elena
Krasteva
(26.07.1952, с. Кирилово, Ямболско),
физик
Завършва физика на твърдо
то тяло в Софийския универси
тет (1975).
Специализира в: Софийски
университет (1976–1977); Триест, Италия (1991);
Вроцлав, Полша; Дрезден, Германия (2004, 2013); Вар
шава (2008).
Доктор (1998). Доктор на науките (2017).
Ст.н.с. ІІ ст. (2001), доцент (2011) в ИФТТ–БАН.
Ръководител лаборатория „Нискотемператур
на физика“ (2008–2016); член на НС (2016–), ИФТТ–БАН.
Преподава в ЦО–БАН.
Член на СФБ.
Награда „Акад. А. Петров“ за високи научни
постижения в областта на желязо базираните висо
котемпературни свръхпроводници (2016).
Работи в областта на класическата и високо
температурната свръхпроводимост; регистриране
и обясняване на минимума на променливотоковите
загуби в класически (нискотемпературни) свръхпро
водници; изследване на свръхлегираното състояние в
системата Y(Ca)-Ba-Cu-O; получаване на първите в
България желязо базирани свръхпроводници; подобря
ване на свръхпроводимите параметри на системата
FeSe чрез добавка на сребро в нея за първи път в
света; използване на свръхпроводимостта в архео

метрията (за датиране на оловни артефакти).
Библиография
Power Losses of Superconducting Nb in the Presence of AC
and DC Magnetic Fields and DC Transport Current (et
al.). // Cryogenics, 25, 1985, № 4, p. 178–184.
Dating of lead artifacts based on its diamagnetic response in
superconducting state (et al.). // ABg, 11, 2007, № 3,
р. 101–106.
Intergranular flux pinning in underdoped and overdoped
R1-xCaxBa2Cu3Oz (R=Y, Gd; x=0, 0.2) samples (et al.). //
Physica C, 468, 2008, № 13, р. 955–960.
Improvement of the superconducting properties of polycrystalline
FeSe by silver addition (et al.). // SST, 28, 2015, 125013.
Transport and pinning properties of Ag-doped FeSe0.94 (et al.).
// SST, 28, 2015, 025013.

НАЙДЕНОВА Върбинка
Панова
NAYDENOVA Varbinka
Panova
(05.01.1935, Ловеч), археолог
Завършва история, специа
лизация по археология и музейно
дело, в Софийския университет
(1969).
Кандидат на науките в Ру

сия (1975).
Н.с. ІІІ ст. (1970), н.с. ІІ ст. (1972), н.с. І ст.
(1977), ст.н.с. ІІ ст. (1986) в АИМ/НАИМ–БАН.
Преподава в Нов български университет.
Работи в областта на античната археоло
гия – проучва римските колонии Нове и Рациария,
скални светилища.
Библиография
Римската вила в с. Кралев дол, Пернишки окръг. – София, 1985. – 152 с.
Културно-историческото наследство на Троянския край:
Кн. 1 (съавт.). – София, 1988. – 144 с.
The rock Shrines in Thrace. // Terra Antiqua Balcanica, 4,
1990, p. 85–100.
Бронзова триъгълна плочка на Юпитер Долихен от Долна Мизия. // Епохи, 2, 1994, № 4, с. 83–93.
Някои проблеми на религията в Тракия през римската
епоха. // ГАМ–Пловдив, 9, 1999, с. 193–197.

НАЙДЕНОВА Пенка
Иванова
NAIDENOVA Penka Ivanova
(28.01.1933, Русе), икономист,
статистик, демограф
Завършва статистика в
УНСС (1956).
Специализира в: Икономиче
ски институт на УАН, Будапеща
(1965); Индийски статистически
институт (1967); Икономически институт на ПАН,
Варшава (1968).
Кандидат на науките (1962). Доктор на науки
те (1993).
Н.с. (1969), ст.н.с. ІІ ст. (1976) в ИкИ–БАН;
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ст.н.с. II ст. (1990) в ИД–БАН; ст.н.с. І ст. (2008) в
ЦИН–БАН.
Експерт по програмите за населението в ООН
(1970–1976).
Научен секретар на ИкИ–БАН. Научен секретар
(1990–1994), зам.-директор (1995–1999) на ИД–БАН.
Преподава в: Аграрен университет, Плов
див (1995–2007); Международен открит универси
тет – Киев, филиал София и Благоевград (2000–2009).
Член на: Международен статистически инсти
тут; СУБ.
Орден „Кирил и Методий” (1983); Златна значка
на БАН (1985).
Работи в областта на дисперсионния и коре
лационния анализ, статистическите вероятностни
критерии за достоверност на репрезентативни, рен
домизирани данни, методите за подбор на извадките,
измерване и анализи на икономическия растеж, зако
номерностите на развитие на населението – глобал
ни тенденции и национален облик, моделиране на ико
номическия и демографския растеж (икономическо
равнище) в глобален, регионален, национален мащаб.
Библиография
Баланс на междуотрасловите връзки в икономическия
район (съавт.). – София, 1972. – 168 с.
Измерване на икономическия растеж и на неговите фактори (съавт.). – София, 1984. – 187 с.
Икономически и демографски растеж в Третия свят :
Екваториална Африка. – София, 1987. – 268 с.
Глобални проблеми и прогнози за развитието на света и
България (съавт.). – София, 1991. – 240 с.
Бизнес статистика. – София, 2000. – 284 с.

НАЙДЕНОВА Радка Цакова
NAYDENOVA Radka Tsakova
(13.12.1926, с. Петревене, Ловешко –
1999), икономист
Завършва география в Со
фийския университет (1949).
Кандидат на науките (1957).
Н.с. (1957), ст.н.с. (1968) в
ИкИ–БАН.
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на икономическата ефек
тивност на териториалната организация на об
щественото производство.
Библиография
Икономическият ефект от електрификацията на железниците в България. // География, 1959, № 5,
с. 1–3.
По въпросите на общото икономическо райониране в
Народна република България (съавт.). // ИМ, 1962,
№ 6, с. 18–36.
Усъвършенствуване на териториалната структура на
народното стопанство на НР България (съавт.). //
Икономическо и социално развитие на НРБ. – София, 1964, с. 109–131.
Фактори за повишаване икономическата ефективност на
териториалната структура на циментовата промишленост в България. // ИИкИ, 30, 1966, с. 119–156.
Териториално-производствени комплекси в Южна Цен-

трална България : Формиране и развитие (съавт.). – София, 1983. – 252 с.

НАЙДЕНОВА Цвета Велчева
NAYDENOVA Tzveta
Velcheva
(18.08.1932, с. Садовец, Плевенсkо),
инженер по горско стопанство
Завършва горско стопан
ство в Лесотехническия универси
тет, София (1955).
Cneцuaлuзира в Русuя (1968).
Кандидат на науките (1972).
Доктор на наукuте (1986).
Н.с. (1959) в ЦЛГ–БАН; н.с. (1966), ст.н.с. II ст.
(1974), ст.н.с. I ст. (1991) в ИГор–БАН.
Ръководител секцuя (1993–1994); председа
тел на НС (1993–2000); научен секретар (1997–2003),
ИГор–БАН.
Член на: СУБ, НТС, FESP.
Работи в областта на физиологията u бuохuмuя
та на горскодървеснu вuдoвe – воден peжuм, СО2 га
зообмен, бuологuчна продуктuвност u бuохuмuчнu
мapкepu за прuспособяване към стресовu условuя,
екологuя u гopcкu културu.
Библиография
Проучвания върху екологическите и растежни особености на Populus deltoides Marcl1. и създадените
от нея култури по Дунавското поречие : Автореф. – София, 1972. – 45 с.
Биологически и стопански качества на тополовата
култура и мероприятия за създаване и отглеждане на високопродуктивни насаждения. – София,
1976. – 74 с.
Еколого-физиологични и растежни особености на някои
широколистни и иглолистни дървесни видове : Автореф. – София, 1986. – 59 с.
Естественото възобновяване на корковия дъб в семенната база в местността Дервишица. // НГ, 1991,
№ 3, с. 26–30.
Интензивност на фотосинтезата при обикновения
смърч (Picea ablcs L. Kaгst.) в зависимост от произхода на семената. // НГ, 1991, № 4, с. 3–14.

НАЙДЕНОВА-ЙОСИФОВА
Горица Найденова
NAYDENOVA-YOSIFOVA Gorica
Naydenova
(09.07.1969, Плевен), музиколог
Завършва музикознание в
Националната музикална акаде
мия (1993).
Доктор (1999).
Ст.н.с. II ст. (2008), профе
сор в ИИИзк–БАН (2014).
Член на Съвет към сектор „Музика“ (2007–2011);
секретар на НС (2011–); ръководител на Национален
научен център за опазване на културно наследство
към ИИИзк–БАН (2015–); зам.-ръководител (2011) и
ръководител сектор „Музика“ (2016–).
Член на СБК и комисията за ежегодна награда
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„Книга на годината“ (2009, 2010, 2011).
Награди от СБК „Книга на годината“ (2007,
2014).
Работи в областта на етномузикологията с
интереси към традиционната селска музика в Бъл
гария, историята на българската музикална фолкло
ристика и музикалнофолклорните архиви.
Библиография
Вечно ще пее и спори... Документално-мемоарен сборник
за Васил Арнаудов. – София, 2003. – 328 с. : 16 с. ил.
Година – живот – история : Битие и разпад на една
традиционна култура през погледа на етномузиколога. – София, 2006. – 316 с.
От философия до фолклористика : Непознатият Стоян
Джуджев. – София, 2013. – 355 с.
Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в
звук. – София, 2015. – 138 с. (и компактдиск).

Библиография
П. К. Яворов : Историко-литературно изследване :
Т. 1–2. – София, 1957–1962. – 496; 484 с.
Цикъл от неизвестни стихотворения на Яворов. // ЕЛ,
1961, № 2, с. 55–60.
Конфликтите на епохата, отразени в Яворовата драма. // Театър, 1963, № 7, с. 22–28.
Романтическият образ на творческата личност : Литературно изследване. – София, 1968. – 288 с.
Каравелова, Л. Лора – Яворов : Писма и документи
(съст.). – София, 1983. – 416 с.

НАКОВА Виктория Милкова
NAKOVA Viktoria Milkova
(04.12.1975, София), физикохимик

НАЙДЕНОВА-ПЕНКОВА
Маргарита Маринова
NAIDENOVA-PENKOVA
Margarita Marinova
(13.11.1945, с. Телиш, Плевенско),
микробиолог
Завършва генетика в Мос
ковския държавен университет
(1969).
Специализира в Русия (1976).
Кандидат на науките в Русия (1975).
Н.с. ІІ ст. (1975), н.с. І ст. (1977), ст.н.с. ІІ ст.
(1996) в ИМикБ–БАН.
Работи в областта на генетичните проучвания
на актиномицети – продуценти на антибиотици, на
антибиотикообразуващи се микроорганизми, генно
то инженерство.
Библиография
XX-XO complex of sex chromosomes in a child with an unusual
phenotype (et al.). // SGen, 7, 1973, № 2, р. 250–255.
Трансформация на протопласти, получени от междувидов рекомбинант с плазмид pIJ 702 (съавт.). //
ГИЧС, 8, 1993, с. 28–32.
Studying of the action of Oxadin® on streptomycetes producers
biologically active substances (et al.). // CR–ABS, 48,
1995, р. 841–843.
Oxadin effect on actinomycetes strains (et al.). // AK, 46, 2001,
№ 1, р. 7–9.
Research of the axadin action on acttttinomycetes strains (et
al.). // АХ, 46, 2001, № 1, р. 7–9.

НАЙДЕНОВА-СТОИЛОВА
Ганка Николова
NAIDENOVA-STOILOVA Ganka
Nikolova
(06.05.1914, Чирпан – 16.03.1999),
литературовед

БАН (1956).

Завежда къща музей с кабинет „П. К. Яворов“.
Изследва личността и творчеството на П. К.
Яворов.

Завършва химична физика и
теоретична химия в Софийския
университет (1999).
Специализира в: Софийския
университет (2000); Wageningen
University and Research Center, Ни
дерландия (2010–2011); Universität
Münster, Германия (2015–2016).
Доктор (2006).
Н.с. II ст. (2006), гл. асистент (2010), доцент в
ИФХ–БАН (2014).
Преподава в Institut für Biologie und Biotechnologie
der Pflanzen, Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Германия (2015–2016).
Награда от СУБ и ВАК за докторанти, за
щитили успешно дисертация в областта на хими
ята (2006); Награда за млад учен на името на акад.
Ростислав Каишев (2008, 2014); Награда от БАН за
млад учен „Проф. Марин Дринов“ (2011).
Работи в областта на полимерните наноком
позити: получаване, свойства и стабилност за пре
нос и освобождаване на биоактивни компоненти.
Библиография
Counterion release from adsorbed highly charged polyelectrolyte–
an electrooptical study (et al.). // JCIS, 289, 2006,
p. 550–555.
Dynamics and heterogeneity of Pb(II) binding by SiO2
nanoparticles in aqueous dispersion (et al.). // Langmuir,
27, 2011, p. 7877–7883.
Nanocolloids of indomethachin prepared using sonication and
subsequent encapsulation with polysaccharide multilayer
films (et al.). // CS–B. 108, 2013, р. 279–284.
Polyelectrolyte/nanoparticle hybrid films on anisometric colloids
studied by electro-optics. // CS–A. 455, 2014, p. 156–163.
Electrokinetic behavior of chitosan adsorbed on o/w
nanoemulsion droplets (et al.). // CS–A, 2016. <http://
dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa>.

Завършва немска филология
в Софийския университет (1936).
Доктор (1941).
Ст.н.с. II ст. (1956) в ИЛ–
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НАКОВА-МАНОЛОВА Албена
Илиева
NAKOVA-MANOLOVA Albena
Ilieva
(26.02.1963, Монтана), социолог
Завършва социология в Со
фийския университет (1987).
Доктор (2002).
Н.с. I ст. (2002) в ИСоц–
БАН, доцент (2012) в ИИОЗ–БАН.
Научен секретар (2015) на ИИОЗ–БАН.
Член на Balkan Society for Pedagogy and Education
(BASOPED).
II награда на четения за млади социолози на
името на проф. Живко Ошавков, ИСоц–БАН (1999).
Работи в областта на етносоциологията и
етнопсихологията, когнитивната психология, инте
лект и познание, социализация на интелекта, социо
логията на образованието, неформалната икономи
ка, гражданското общество, неправителствените
организации, градското земеделие.
Библиография
Социализацията на интелекта : Равносметка на приноса на Жан Пиаже. – София, 2002. – 159 с.
Общуването между българи, турци и роми : Когнитивни
аспекти. – София, 2010. –287 с.
Национална идентичност и социални времена (съавт.). – София, 2011. – 325 с.
Основни предизвикателства за диагностика, ограничаване и превенция на неформалната икономика (съавт.). – София, 2011. – 188 с.
Bulgaria Country Report EUFORI Study (et al.) // EUFORI
Study: European Foundations for Research and
Innovation. – Luxembourg, 2015, p. 217–252. <http://
test.giving.nl/wp-content/uploads/2015/08/EUFORI-FinalReport-Digital-Version.pdf>

НАТОВА Маргарита
Милчева
NATOVA Margarita
Milcheva
(09.08.1955, София), химик
Завършва технология на ка
учука и пластмасите (1980) и фи
нансово-счетоводна отчетност
на фирмата в Химикотехнологич
ния и металургичен университет

(2009).
Доктор (1990).
Н.с. І ст. (1990), ст.н.с. ІІ ст. (2002) в
ЦЛФХМ–БАН.
Член (2005–2010) и секретар (2005–2010, 2007–
2010) на НС в ЦЛФХМ–БАН.
Член на ОС на БАН (2012–2016).
Преподава в: Нов български университет (2007–
2010); Химикотехнологичен и металургичен универси
тет (2009); Софийски университет (2016).
Член на Съюза на химиците в България.
I награда от МОН (1999); I награда от СУБ
(2002); награда за най-добро научно-приложно пости
жение на ИМех–БАН (2016).

Работи в областта на създаване, изследва
не, преработване и оценяване на нови полимерни и
полимерно-силикатни композитни материали; усъ
вършенстване на технологии за преработване и
внедряване в практиката на композитни материали;
изучаване на химически взаимодействия при получа
ване и преработване на композити.
Библиография
Изследване на термопластични композити със строително предназначение : 1. Eластифициран полистирен. // Строителство, № 5, 2001, с. 22–26.
Polymer Composite Materials, Interface Phenomena &
Processes (et al.). – Dordrecht, 2001. – 184 p.
On the Chemical Interaction between Poly(undecaneamide)
and Poly(Butadiene-Co-Acrylonitrile) during Reactive
Extrusion (et al.). // ES, 45, 2008, № 1, р. 20–30.
Comparative investigation of the properties of two types melt
compounded PP/carbon black composites (et al.). //
JRPC, 31, 2012, № 20, р. 1353–1363.
Evaluation via nanoindentation of improved technological
procedure for manufacturing polymer packagings for
pharmaceutical and cosmetic industry (et al.). // Proc.
Int. Multidisciplinary Sci. Conf. on Earth & Geosciences
SGEM 2016 : Vol.: Nano, Bio and Green – Technologies
for a sustainable future. – Varna, 2016, p. 111–118.

НАУМОВА Стефка
Стефанова
NAOUMOVA Stefka
Stefanova
(22.04.1949, Разград), юрист
Завършва право в Софийския
университет (1971).
Специализира в: Институт
государства и права, АН, Москва
(1977); Akademiai Kiado, Будапеща
(1982); Southern Illinois University, САЩ (1987, 1992);
Instytut nauk stosowanych, Uniwersitet Warzsawski, Вар
шава (1989, 2002, 2012).
Доктор на Варшавския университет (1977).
Н.с. (1978), ст.н.с. ІІ ст. (1989), професор (2004),
ИНДП/ИДП/ИПН–БАН.
Ръководител Лаборатория за правно-социоло
гически изследвания (1989–1994); ръководител Секция
по публичноправни науки (2005–2017), ИНДП/ИДП/
ИПН–БАН.
Преподава в: Русенски университет – декан на
ЮФ (1992–1994); Софийски университет; УНСС; Юго
западен университет, Благоевград; Casa University,
Никозия (2014); Southern Illinois University, САЩ (1992).
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мните антиглобулинови фактори.
Библиография
Серумни антигамаглобулинови фактори – доказване и
характеристика : Дис. – София, 1978. – 328 л.
Demonstration of Trichinella antigen, IgG, IgM and C3 in
kidneys of rats with experimental trichinellosis. // CR–
ABS, 1991, № 11, p. 107–109.
Studies on immune complex-associated antigens in rats infected
with Trichinella spiralis. // CR–ABS, 1991, № 11,
p. 103–106
Immune complexes in rats with transplantable sarcoma. // CR–
ABS, 1993, № 3, p. 129–132.
Serum levels of IgG, IgM and immune complexes of cattle
immunized against bovine leukaemia virus. // CR–ABS,
1993, № 2, p. 131–133.

НОЧЕВА-МАНЧЕВА Мария
Георгиева
NOCHEVA-MANCHEVA Maria
Georgieva

(26.05.1958, София), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1981).
Специализира в: University
of Sussex, Великобритания (1992);
Københavns Universitet (2015).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. III ст. (1985), н.с. II ст. ( 1990), н.с. I ст. (1994),
ст.н.с. II ст. (1999), професор (2013) в ИМИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1988); Шу
менски университет (1995–1997); Югозападен универ
ситет, Благоевград (1998–2004).
Зам.-декан на ФМИ на Софийския университет
(2007–2015).
Член на Association for Information Systems (AIS).
Работи в областта на компютърните науки;
изкуствения интелект; биоинформатиката; инфор
мационните системи и дигиталните библиотеки.
Библиография
Ontology-Based Search and Document Retrieval in a Digital
Library with Folk Songs (et al.). // ISU, 31, 2011, № 3–4,
p. 157–166.
Design and Implementation of a Social Semantic Digital
Library (et al.). // ISU, 35, 2015, № 4, p. 273–284.
Fuzzy Indication of Reliability in Metagenomics NGS Data
Analysis (et al.). // PCS, 51, 2015, p. 2859–2863.
Machine Learning Models in Error and Variant Detection in
High-variation High-throughput Sequencing Datasets (et

(01.01.1922, София), лекар биохимик
Завършва медицина в Софий
ския университет (1945).
Кандидат на науките (1967).
Н.с. (1962), ст.н.с. (1969) в
Групата по ендокринология/Група
за изучаване на проблема диабет при Отделението за
медицински науки – БАН.
Преподава в: Медицински университет, София
(1951–1955); ИСУЛ (1955–1961).
Работи в областта на експерименталната и
клиничната ендокринология.
Библиография
Проучвания върху клиниката на ендемичната струма
по долното течение на Рилската река (съавт.). //
НТИСУЛ, 4, 1957, № 1, с. 61–74.
Ендокринно-обменна диагностика (съавт.). – София,
1961. – 448 с.
Изменение кетонемии у больных сахарным диабетом инсулинодефицитного типа после нагрузки глюкозой.
// ТА, 40, 1968, № 3, с. 34–38.
Кетонови тела и диабетна кетоза. // СМ, 1968, № 10,
с. 836–843.
Изменения в активността на пентозния цикъл след обременяване с глюкоза при здрави лица. / ВБ, 1969,
№ 2, с. 182–186.
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та на Югоизточна Европа – история на бивша Юго
славия, история на Хърватия, национализъм и рели
гия в региона.

ОГНЕНОВА-МАРИНОВА Люба
Левова
OGNENOVA-MARINOVA LYuba
Levova
(17.06.1922, Охрид – 18.11.2012),
археолог
Завършва история, профил
по археология, в Софийския уни
верситет (1946).
Специализира във Френска
та школа, Атина (1960).
Асистент (1948), н.с. (1965), ст.н.с. ІІ ст. (1971)
в НАИМ–БАН.
Преподава в Софийски университет (1978–1985).
Действителен член на Френската школа в
Атина; член-кореспондент на Немския археологиче
ски институт; член на Международна асоциация по
епиграфика.
Почетен гражданин на Несебър; орден „Кирил и
Методий“ ІІ ст.; медал „100 г. БАН“.
Работи в областта на изследването на култу
рата на траките през І хил. пр. Хр. – традициите
в тракийското изобразително изкуство, защитното
въоръжение, открито в Тракия. Проучва историята
и културата на гръцките колонии по Българското
Черноморие. Първата жена водолаз археолог; поста
вя началото на организирането и провеждането на
подводни археологически проучвания по Българското
Черноморие. Дългогодишен зам.-ръководител на архе
ологическите разкопки в Несебър.
Библиография
Ризници на траки от V–III в. пр.н.е. // Археология, 1959,
№ 1–2, с. 30–39.
Statuettes en bronze du musée national archéologique à Sofia :
Statuettes de culte. – Sofia, 1975. – 170 p.
Mesambria Pontique. // Mesambria–Mesemvria–Nessebar. –
Sofia, 1991, p. 32–71.
L’armure des Thraces. // ABg, 2000, № 3, p. 11–26.
The Chalkidian helmets and the origin of the North Thracian
ceremonial armour. // SAUS, 4, 2005, p. 519–539.

ОГНЯНОВА-КРИВОШИЕВА
Ирина Любомирова
OGNYANOVA-KRIVOSHIEVA,
Irina Lyubomirova
(31.01.1969, Монтана), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1992) и в Цен
тралноевропейския университет,
Будапеща (1994).
Доктор (1999).
Н.с. II ст. (2003), гл. асистент (2007), доцент
(2015) в ИБалк/ИБЦТ–БАН.
Специализира в: Университет на Охайо, Ати
на, САЩ (1995–1996); Institut für die Wissenschaften vom
Menschen, Виена (1998); Фондация „Отворено общест
во“, Прага (1999–2001); Европейски университет,
Флоренция, Италия (2002–2003); London School of
Economics (LSE) (2011); Център за съвременна еврей
ска документация, Париж (2013).
Работи в областта на историята и политика

Библиография
Национализъм и национална политика в Независимата
хърватска държава 1941–1945. – София, 2001. – 501 с.
Religion and Church in the Ustasha Ideology 1941–1945. //
CCP, 33, 2009, № 64, р. 157–190.
Католическата църква и усташкият режим в Хърватия 1941–1945. – София, 2014. – 412 с.
Between the Racial State and the Christian Rampart : Ustasha
Ideology, Catholic Values and National Purification.
// The Utopia of Terror : Life and Death in Wartime
Croatia. – Rochester, 2015, р. 165–187.
External and Local Influences on the Ustasha Ideological
System in the 1930s and the First Half of the 1940s. //
AT, 2015, № 3–4, р. 7–23.

ОГНЯНОВА-РУМЕНОВА Надя
Георгиева
OGNIANOVA-ROUMENOVA
Nadia Guerguieva
(04.08.1956, София), биолог,
палеонтолог
Завършва биология и химия в
Софийския университет (1978).
Специализира в: University
College London (2001); Institute for
Polar and Marine Research, Бремерхафен, Германия
(2002); Michigan State University, САЩ (2006–2007).
Кандидат на науките (1992).
Н.с. I ст. (1993), ст.н.с. II ст. (1996), професор
(2015) в ГИ–БАН.
Секретар на НС на ГИ–БАН (2004–2010).
Член на Академичния съвет при БАН (2013–).
Преподава в: Софийски университет (1992–
2002); ЦО–БАН (2013–2014).
Член на: Българското геологическо дружество;
Българското дружество за защита на птиците;
International Diatom Society и International Association for
Danube Research (IAD).
Награда като част от научен колектив по до
говор НЗ 235 „Анализ на Посталпийските басейни“
(1992–1995).
Работи в областта на диатомейния анализ – ди
атомейна морфология и таксономия, стратиграфия
на неогенски и кватернерни седименти (с континен
тален и морски произход) по фосилни групи със сили
циев скелет (кремъчни водорасли, силикофлаглати и
цисти на хризофитови водорасли), палеоекологични и
биостратиграфски математически модели, биологи
чен мониторинг на реки и езера, оценка на качество
то на водите, инвазивни видове.
Библиография
Lacustrine diatom flora from Neogene basins on the Balkan
Peninsula: Preliminary Biostratigraphical data. // The origin
and early evolution of diatoms : fossil, molecular and
biostratigraphical approaches. – Krakow, 2000, p. 137–143.
Late Glacial and Holocene environmental history of the Pirin
Mountains (SW Bulgaria): a palaeolimnological study of
Lake Dalgoto (2310 m) (et al.). // JPl, 30, 2003, p. 95–111.
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Palaeoecological development of the Sofia Neogene Basin
(Southwestern Bulgaria) based on sedimentological and
palaeontological evidences (et al.). // GCp, 59, 2008,
№ 1, p. 59–70.
Environmental change in the Rila Mountains, South-West
Bulgaria as recorded by the sediments of a remote lake
(et al.). // AL, 62, 2009, p. 265–287.
Two new Tertiarius (Bacillariophyta, Coscinodiscophyceae)
species from Mariovo Neogene Basin, Macedonia (et al.).
// Fottea, 15, 2015, № 1, p. 51–62.

ПАЛАКАРЧЕВА Мария
Тренева
PALAKARCHEVA Maria
Treneva
(1930, с. Ярлово, Софийско), генетик
Кандидат на науките (1961).
Доктор на науките (1982).
Ст.н.с. І ст. (1984) в ИРаст/
ИГ/ИФРГ–БАН.
Работи в областта на био
логичната защита на селскостопанските култури.
Библиография
Overcoming the sterility in F1 of interspecific hybrids of the
genus Nicotiana using the method of tissue culture (et
al.). // BSC Special, 1978, p. 80–81.
Отдалечена хибридизация в род Nicotiana. – София,
1988. – 149 с.
Genetic study of Erysiphe cichoracearum D.C. resistance
of PMR Burley 21 cultivar and some morphological
characters that influence the tobacco yield (et al.). // ATb,
1991, Sect. 2–23, p. 81–87.
Isogenic lines of Harmanliska Basma 163 tobacco having a
Nt gene controlling the resistance vis-à-vis the virus of
tobacco mosaic (TMV) tomato strain (Nicotiana Virus I
Smith) (et al.). // ATb, 1991, Sect. 2–23, p. 75–79.
Genetic basis of tobacco disease resistance – problems and
achievements. // BSC Congress Harare, 1994, p. 139.

ПАМУКЧИЕВА Веселка
Димитрова
PAMUKCHIEVA Veselka
Dimitrova
(12.03.1946, София), физик
Завършва технология на спе
циални материали в електронна
та техника в Русия (1970).
Специализира
в
Москва
(1986).
Кандидат на науките (1977).
Н.с. ІІ ст. (1978), н.с. I ст. (1980) в Институт
по оптика.
Н.с. I ст. (1990), ст.н.с. ІІ ст. (2000), доцент
(2011) в ИФТТ–БАН.
Ръководител секция „Химически технологии“,
Институт по оптика.
Член на СУБ (1990–1996).
Автор на рационализации.
Награда за активно участие на жените в изо
бретателската и рационализаторска дейност (1984);
нагръден почетен знак от ИФТТ–БАН (2005).

Работи в областта на синтезирането на три
компонентни и четирикомпонентни халкогенидни по
лупроводникови стъкла със състав Ge-Sb(Аs)-S (Se)
и Ge-As (Sb)-S (Se)-Te, получаването на тънки слоеве
от тях чрез вакуумно термично изпарение, изследва
нето на композиционната зависимост на свойства
та им (термични, механични, оптични, структурни,
фото-, termo- и γ-индуцирани промени).
Библиография
Compositional dependens of the optical parameters of GexSb40-xSe60
glasses (et al).) // JNCS, 242, 1998, р. 110.
IR impurity absorption in Sb2S3–GeS2 chalcogenide glasses (et
al).) // JIPT, 41, 2000, р. 41.
Compositional dependence of the optical properties of new
quaternary chalcogenide glasses of Ge-Sb-(S, Te) system
(et al).) // OM, 32, 2009, р. 45.
Evaluation of basic physical parameters of quaternary Ge-Sb-(S,Te)
chalcogenide glasses (et al).) // JNCS, 355, 2009, р. 2485.
Reverse Monte Carlo modeling of the neutron and X-ray
diffraction data for new chalcogenide Ge–Sb–S (Se)–Te
glasses (et al).) // JPCSl, 74, 2013, р. 1355.

ПАНАЙОТОВА Кръстина
Минчева
PANAYOTOVA Krastina
Mincheva
(26.06.1958, с. Кортен,
Новозагорско), археолог
Завършва история, профил
по археология в Софийския универ
ситет (1981).
Специализира в Université de
Provence Aix – Marseille I, Франция (2007).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. (1989), ст.н.с. II ст. (2005) в НАИМ–БАН.
Секретар (1991–1998) и ръководител (2011–) сек
ция „Антична археология“; секретар на ОС (1993–
2007), НАИМ–БАН.
Член на ОС на БАН (2015–).
Преподава в: Balkan Heritage Field School
„Apollonia Pontica Excavation Project“.
Грамота на МК за постигнати научни резулта
ти от археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония Понтика“ (2014).
Работи в областта на античната археология:
гръцки колонии по Българското Черноморие, некропо
ли, погребални и постпогребални ритуали, храмове и
светилища, теракоти, фигурални съдове.
Библиография
Burial and Post-Burial Rites in the necropoleis of the Greek
Colonies on the Bulgarian Black Sea Littoral. // Ancient
Greek Colonies in the Black Sea 2 : Vol. 1. – 2007,
p. 85–126.
The Necropolis of Apollonia Pontica in Kalfata/Budjaka
Locality. // Apolonia 2007. – Gent, 2010, p. 5–28.
Музиката в Аполония Понтийска : по археологически
материали. // ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сб. в памет на проф.
Д. Попов. – София, 2016, с. 286–302.
Apollonia du Pont, les travaux de la mission archéologique
franco-bulgare (et al.). // CRS–AIBL, 2015, 2016,
p. 945–999.
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Family Plots in the Necropolis of Apollonia Pontica. // AMT,
1, 2016, p. 35–43.

ПАНАЙОТОВА Марина
Добромирова
PANAYOTOVA Marina
Dobromirova
(19.04.1974, Варна), еколог
Завършва екология и опазва
не на околната среда във Висше
то военноморско училище, Варна
(1997).
Специализира в: Румъния
(1998, 2016); Норвегия (2008); Турция и Италия (2013);
Испания (2014).
Доктор (2007).
Н.с. ІІІ ст. (2001), н.с. ІІ ст. (2002), н.с. І ст.
(2007), гл. асистент (2012), доцент (2015) в ИО–БАН.
Член на: Асоциация на българските океанолози
и морски еколози; Консултативен и координационен
съвет по опазване на околната среда в морските
води на Черно море при МС; Консултативен съвет
по рибарство при МЗХ.
Работи в областта на таксономията, биоразно
образието, екологията и популационните параметри
на морските риби, оценката на рибните запаси и дру
ги биологични ресурси, хидроакустичните изследва
ния, устойчивото използване и управление на морски
биологични ресурси, морски защитени територии и
опазване на консервационно значими видове, разпрос
транение и численост на морски бозайници.
Библиография
Distribution, abundance and population structure of Turbot
(Psetta maxima L.) in the Bulgarian and Romanian
Black Sea area in spring 2010 (et al.). // CR–ABS, 65,
2012, № 1, p. 63–66.
Инфралиторални скали и други твърди субстрати.
Cystoseira spp върху изложено на вълнение инфралиторално скално дъно и скални блокове. Сублиторални пясъци. Сублиторални мидени банки върху
седимент. // Червена книга на Република България
: Т. 3 : Природни местообитания. – София, 2015,
с. 54–58, 60–63.
A MSFD complementary approach for the assessment of
pressures, knowledge and data gaps in Southern
European Seas : the PERSEUS experience (et al.). //
MPB, 95, 2015, № 1, p. 28–39.
Pelagic Fish Acoustic Survey in Bulgarian Black Sea (et al.).
// Proc. 12th Int. Conf. on the Mediterranean coastal
environment MEDCOAST 15. – Dalyan, Mugla, Turkey,
1, 2015, p. 407–418.
Using opportunistic sightings to assess the distribution of small
cetaceans in Bulgarian waters of the Black sea in 2012
(et al.). // AZB, 67, 2015, № 3, p. 421–427.

ПАНЕВА Даниела
Георгиева
PANEVA Daniela Georgieva

Доктор (2004).
Н.с. (1996) в ИЯИЯЕ–БАН; доцент (2010) в
ИК–БАН.
Член на Клуба на българските каталитици.
Работи в областта на Мьосбауеровата спек
троскопия, химията на твърдото тяло, катализа.
Библиография
Mechano-Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties
of Nanoparticles of Cobalt Ferrite, CoFe2O4 (et al.). //
CMt, 16, 2004, p. 5689–5696.
Structure and cation order in manganilvaite: a combined X-ray
diffraction, neutron diffraction and Mossbauer study (et
al.). // CMr, 43, 2005, p. 1043–1053.
LaMO3 (M = Mg, Ti, Fe) perovskite type oxides: Preparation,
characterization and catalytic properties in methane deep
oxidation (et al.). // ACat B, 79, 2008, p. 186–198.
NO reduction by CO over gold catalysts supported on Fe-loaded
ceria (et al.). // ACat B, 174–175, 2015, p. 176–184.
Study of the changes in the magnetic properties of stainless
steels under mechanical treatment (et al.). // HI, 2016,
p. 237–245.

ПАНЕВА-КОНОВСКА
Йорданка Добрева
PANEVA-KONOVSKA Jordanka
Dobreva
(18.04.1955, Девня, Варненско),
математик
Завършва математика в
Шуменския университет (1977).
Кандидат на науките (1999).
Доцент (2014) в ИМИ–БАН.
Доцент (2008), Технически университет, София.
Преподава в: Шуменски университет (1977–
1987); Технически университет, София (1987–).
Член на: СМБ (1977); СУБ (1992).
Юбилейна грамота на СУБ (2009).
Работи в областта на математическия ана
лиз – специални функции, редове по специални функ
ции, интегрални трансформации, дробно смятане,
приложения и образование.
Библиография
On the multi-index (3m-parametric) Mittag-Leffler functions,
fractional calculus relations and series convergence. //
CEJP, 11, 2013, № 10, p. 1164–1177.
A family of hyper-Bessel functions and convergent series in
them. // FCAA, 17, 2014, № 4, p. 1001–1015.
Convergence of series in three-parametric Mittag-Leffler
functions. // MS, 64, 2014, № 1, p. 73–84.
Overconvergence of series in generalized Mittag-Leffler functions.
// FCAA, 20, 2014, № 2, p. 506–520.
From Bessel to Multi-Index Mittag Leffler Functions: Enumerable
Families, Series in them and Convergence. – London, 2016.
<http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/
q0026>

(20.10.1964, Стара Загора), физик
Завършва физика в Софий
ския университет (1993).
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с. 27–58.
ПАНЕВА-МАРИНОВА
Вазов,
Елин Пелин и Йовков – майстори на разкаДесислава Иванова
за. – София, 1967. – 315 с.
PANEVA-MARINOVA, Desislava
Методологическият спор. // ЛМ, 1972, № 6, с. 97–120.
Ivanova
(23.06.1978, Панагюрище),
математик
Завършва математика във
Великотърновския университет
(2003).
Специализация в: Technical
University of Crete, Гърция (2006); University of Glasgow,
Великобритания (2007); Technical University of Athens
(2010); Institute of Information Science and Technology
„Alessandro Faedo“, Пиза, Италия (2012); Columbia
University, Ню Йорк, САЩ (2012).
Кандидат на науките (2008).
Асистент (2007), гл. асистент (2009) и доцент
(2012) в ИМИ–БАН.
Ръководител секция „Математическа лингвис
тика“ (2016), ИМИ–БАН.
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Ръководител Лаборатория по атомна спектро
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скопия (1966), ФИ с АНЕБ–БАН.
Преподава в Софийски университет (1971).
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на атомната спектроскопия.
Библиография
Ядерные моменты нечетных изотопов гадолиния (съавт.). // ЖЭТФ, 37, 1959, № 3, с. 882–884.
Спектрално определяне на хром и манган в почви. //
ИФИ, 11, 1963, № 1–2, с. 59–65.
Изследване възбуждането на спектрите на барий, кадмий
и мед в газоразрядна тръба с кух катод. // ИФИ,
15, 1966, с. 177–184.
Спектроскопическое исследование разряда в полом катоде (съавт.). // ИФИ, 16, 1967, с. 129–133.
Барокамера за юстиране на интерферометъра Фабри–
Перо (съавт.). // ИИЕ, 4, 1969, с. 125–127.

ПАЧЕВА Светлана
Йорданова
PACHEVA Svetlana
Jordanova
(23.12.1949, Русе), физик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1973).
Специализира в: CERN, Же
нева, Швейцария (1985–1986); Вей
цман научен институт, Реховот,

Израел (1987–1990).
Кандидат на науките (1979). Доктор на науки
те (2007).
Ст.н.с. II ст. (1988), ст.н.с. І ст. (2008), профе
сор (2011) в ИЯИЯЕ–БАН.
Преподава в: Университет на Беер-Шева, Изра
ел (1992–1996).
Член на СФБ (1980).
Национална награда от ДКМС за млади учени
(1984).
Работи в областта на съвременните гравита
ционни теории и космология – обобщения и разшире
ния на класическата Айнщайнова теория на относи
телността, съвременни теории на протяжни обекти
(струни, мембрани) с приложения във физиката на
елементарните частици, физиката на черни дупки
и пространствено-времеви портали („червееви дуп
ки“) и еволюцията на Вселената („тъмна енергия“ и
„тъмна материя“) и др.
Библиография
BPHZL Renormalization of 1/N Expansion and Critical
Behavior of the Three-Dimensional Chiral Field (et al.).
// CMP, 71, 1980, р. 213–246.
Covariant Canonical Quantization of the Green-Schwarz
Superstring (et al.) // NPh B, 297, 1988, р. 349–373.
Constrained KP Hierarchies : Additional Symmetries, DarbouxBacklund Solutions and Relations to Multi-Matrix
Models (et al.). // IJMP A, 12, 1997, р. 1265–1340.
Non-perturbative aspects of quantium gauge theories and
superstring theory : Thesis. – Sofia, 2007. – 365 p.
Emergent Cosmology, Inflation and Dark Energy (еt al.). //
GRG, 47, 2015, art.10.

ПАШКУЛЕВА Десислава
Любенова
PASHKOULEVA Desislava
Lyubenova
(31.03.1971, София), специалист по
механика
Завършва инженерна физика
в Софийския университет (1995).
Доктор (2004).
Доцент (2011) в ИМех–БАН.
Член на НС (2014–), секретар на направление
„Механика на деформируемото твърдо тяло“ (2014–)
на ИМех–БАН.
I награда от VІІІ Национална школа-семинар по
реология с международно участие, (1996); ІІ награда
от Младежка научна сесия „Дни на машинострои
телната наука и техника ’98“ (1998); I и ІІ награда
за най-добро научно постижение в конкурса за млади
учени на ИМех–БАН (2000, 2001).
Работи в областта на приложната механика,
биомеханиката, материалознанието, изпитването
на материали, метрологията.
Библиография
Visco-elastic mechanical properties of human abdominal fascia
(et al.). // JBMTh, 13, 2009, № 4, p. 336–337.
Experimental study of mechanical properties of human
abdominal fascia (et al.). // MEP, 33, 2011, № 1, p. 1–6.
A comparative study of random patterns for digital image
correlation (et al.). // JTAM, 42, 2012, № 2, p. 55–66.
Non-destructive evaluation of the yield stress for low carbon
steel by ultrasound measurements (et al.). // RJNT, 49,
2013, № 6, p. 328–333.
The Effects of Strain Amplitude and Localization on Viscoelastic
Mechanical Behaviour of Human Abdominal Fascia (et
al.). // ABB, 18, 2016, № 4, p. 1–14.

ПАШОВА Любка Георгиева
PASHOVA Lyubka Georgieva
(12.07.1965, Асеновград), геодезист
Завършва геодезия, фото
граметрия и картография в УАСГ
(1989).
Специализира в: Технически
университет, София (1989–1991);
International Centre for Theoretical
Physics, Триест, Италия (2007).
Доктор (2004).
Н.с. III ст. (1997), н.с. I ст. (2001), доцент в
НИГГГ–БАН.
Преподава и води практики по геодезия на сту
денти в УАСГ (1998–2006, 2009).
Член на: Съюз на геодезистите и земеустро
ителите в България (1996–); Камара на независими
те оценители в България (2010–); Българска карто
графска асоциация (2011–); Association for Geospatial
Information in South-East Europe (AGISEE, 2012–); Ко
мисия „Картни проекции“ към Международната кар
тографска асоциация (2016–). Зам.-представител на
България в Групата за наблюдение на Земята (GEO,
2014–).
Грамота от БКА за принос към българската
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картография по случай Международната година на
картата (2016).
Работи в областта на математико-статисти
ческите методи за обработка, анализ и интерпре
тация на геодезически и геопространствени данни и
информация, изследването на съвременните геодина
мични процеси на територията на България и инте
грирането на Балканските страни в Глобалната гео
дезическа система за наблюдение на Земята (GGOS).
Библиография
Geodetic constraints on kinematics of southwestern Bulgaria
from GPS and levelling (et al.). // GSLSP, 291, 2007,
p. 143–157.
Geoid modeling for the Black Sea and future prospects, Maritime
Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources (et
al.). // PMEW, 2, 2007, p. 761–768.
Daily sea level forecast at tide gauge Burgas, Bulgaria using
artificial neural networks (et al.). // JSR, 66, 2011, № 2,
p. 154–161.
Study of the Ionospheric State over Sofia Area during the
Geomagnetic Storm in October 2003 Using Measured
and Modelled Parameters (et al.). // CR–ABS, 65, 2012,
№ 10, p. 1419–1426.

ПЕЕВА Румяна Антонова
PEYEVA Rumiana Antonova
(02.02.1948, София), физик

ПЕЙКОВСКА Пенка
Иванова
PEYKOVSKA Penka Ivanova
(26.03.1960, Троян), историк
Завършва история и етно
графия в Университет „Лоранд
Йотвьош“, Будапеща (1986).
Специализира
в:
Central
European University, Будапеща (1992–
1993); Europa Institut Budapest (1994–
1998); Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi
Intézet (1999–2004, 2011–2013).
Кандидат на науките (1995). Доктор на науки
те (2015).
Доцент (2014) в ИИстИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (2001–);
УниБИТ (2016).
Член на: БИД (1987–1992, 2007–); International
Association for Hungarian Studies (1994–); HungarianBulgarian History Commission (секретар, 2006–); Българ
ско генеалогическо дружество „Родознание“ (2003–).
Унгарски златен кръст за заслуги (Magyar arany
érdemkereszt) (2014).
Работи в областта на историята и културата
на Унгария през ХІХ–ХХ в.; българо-унгарските взаи
моотношения, българите в Унгария, унгарците в Бъл
гария, изворознанието, историческата демография.

Завършва физика на полупро
водниците в Софийския универси
тет (1970).
Специализира в: Лодз, Полша
(1972–1973); Будапеща (1980); Шве
ция; Дания; Австрия.
Кандидат на науките (1988).
Н.с. ІІІ ст. (1979), н.с. ІІ ст. (1982), н.с. І ст. (1985),
ст.н.с. ІІ ст. (2002), доцент (2011) в ИФТТ–БАН.
Член на ОС на БАН (2005–2016).
Преподава в: Институт за чуждестранни сту
денти; Софийски университет; УАСГ.
Член на: СФБ; СУБ; Международно дружество
за оптика и фотоника (SPIE).
Почетен знак „Акад. Г. Наджаков“ от ИФТТ.
Работи в областта на физичната опти
ка – конструирането, изследването и технологично
то реализиране на многослойни оптични структури,
тънки слоеве, електрооптична модулация, оптичен
бистабилитет.

Библиография
Унгарски учени за България (ХІХ – средата на ХХ
в.). – София, 2003. – 455 с.
Българо-унгарски научни взаимоотношения (ХІХ – средата на ХХ век). – София, 2005. – 288 с.
Българските общности в Унгария през ХІХ–ХХ век :
Миграции и историко-демографска характеристика. – София, 2011. – 400 с.
Преброяване, труд и общество: руската емиграция в
България през 20-те години на ХХ век. Част 1–2. //
ИП, 2014, № 3–4, с. 119–144; № 5–6, с. 232–265.
Literacy and Illiteracy in Austria-Hungary : The Case of the
Bulgarian Migrant Communities. // HHR, 2014, № 3,
p. 683–711.

Библиография
A new method for constructing narrow-band interference filters
with prescribed parameters (et al.). // OA, 27, 1980,
p. 869–874.
Multilayer electro-optical modulator properties dependent on
the orientation of the modulator anisotropic medium (et
al.). // PL, 111А, 1985, p. 405–408.
Optical bistability polarization dependences with an interference
modulator (et al.). // AP B, 39, 1986, p. 111–115.
Photorefractive beam fanning effect and self-pulsations in coated
LiNbO3 slabs (et al.). // JOSA A, 18, 2001, p. 1741–1747.
High plasmonic resonant reflection and transmission at
continuous metal films on undulated photosensitive
polymer (et al.). // Plasmonics, 9, 2014, № 2, p. 311–317.

Завършва музикознание в
Националната музикална акаде
мия (1985).
Специализира в: Универси
тет по музика и сценични изку
ства, Виена (2004); Централноевропейски универси
тет, Будапеща (2006, 2007).
Кандидат на науките (1991). Доктор на науки
те (2007).
Н.с., професор (2009) в ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН.
Директор (2010–2014), ИЕФЕМ–БАН.
Преподава в: Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство, Пловдив; Национална музи
кална академия; Нов български университет; Софий

ПЕЙЧЕВА Лозанка
Георгиева
PEYCHEVA Lozanka
Georgieva
(14.04.1961, Дупница), етномузиколог
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ски университет; Шуменски университет; Югозапа
ден университет, Благоевград.
Член на: Американско-българска комисия по
опазване на културното наследство (US–BBCPC);
Национален експертен съвет за нематериално кул
турно наследство – МК; Национален комитет по
балканистика; Специализиран експертен съвет за
предоставяне на статут на национално богатство
на движими културни ценности – МК; Съюз на бъл
гарските композитори; Съвет на настоятелите на
Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуство, Пловдив.
Член на: Международен съвет за традиционна
музика (ICTM); Национален комитет на България
при Международния съвет за традиционна музика
(NCB; ICTM); Фестивален комитет на Национален
фестивал на етносите в България, Несебър.
Награда „Аметистова роза“ от НМ „Земята и
хората“ (2008); награди на СБК за музиколожко твор
чество „Книга на годината“ (2009, 2013).
Работи в областта на етномузикологията, ет
нографията, фолклористиката, български и балкан
ски музикално-танцови традиции; културно наслед
ство, дигитализация, психологическа антропология,
етнографски музеи и др.
Библиография
Душата плаче – песен излиза : Ромските музиканти в
България и тяхната музика. – София, 1999. – 280 с.
Зурнаджийската традиция в Югозападна България
= The zurna tradition in southwest Bulgaria (съавт.). – София, 2002. – 512 с.
Между Селото и Вселената : Старата фолклорна музика от България в новите времена. – София,
2008. – 584 с.
Lexicon of local terminology on multipart singing in Bulgaria
: Shoppe region (Middle-West Bulgaria). // European
Voices, ІІ: Cultural Listening and Local Discourse in
Multipart Singing Traditions in Europe. – Vienna, 2011,
р. 263–315.
Бащата на българската етнография : 120 години от
рождението на Христо Вакарелски (1896–1979)
(ред.). – София, 2016. – 438 с.

ПЕНЕВА (КАРАВАСИЛЕВА)
ПАШКОВА, Юлиана
PENEVA (Karavasileva)
Pashkova, Yuliana

Ефективно изпълнение на заявки в бази от данни :
Дис. – София, 1990. – 130 л.
Statistical DBMS: current state and research directions (et al.).
// IJITA, 1993, № 6, p. 28–43.
Modelling of multimedia data (et al.). // IJITA, 1998, № 5,
p. 147–154.
Бази от данни : Ч. 1–2 (съавт.). – София, 2004. – 143; 231 с.

ПЕНЕВСКА Веселина Кино
PENEVSKA Veselina Kino
(31.01.1955, София), архитект
Завършва архитектура в
УАСГ (1978).
Специализира в: University of
Oxford (1994, 1996); Central European
University, Прага (1991, 1995) и Бу
дапеща (1999, 2001, 2003, 2007);
University of Delaware, САЩ (1993);
Washington and Lee University, САЩ (1996); University of
York, Великобритания (1997); University of Luton, Вели
кобритания (1998).
Доктор (1987).
Доцент (2013), професор (2017) в ИИИзк–БАН.
Преподава в: УАСГ (1993–1997, 2015–2016); Нов
български университет (1998–2006); Висше строи
телно училище, София (2007–2010); Европейски поли
технически университет, Перник (2011–2013).
Работи в областта на социалните аспекти на
архитектурата, социологията на града, креатив
ността в архитектурата и иновативните методи
на преподаване.
Библиография
Пространството като част от човека. – София,
1995. – 156 с.
Креативност в архитектурата : Понятийна динамика
и параметри. // ИЧ, 2015, с. 44–53.
Социално качество на архитектурната творба. – София, 2016. – 160 с.
Challenges in Designing Sociology Courses for Architects. //
Architecture : Theory and Criticism. – Sofia, 2016,
p. 206–212.
Иновативни хотели. – София, 2017. – 111 с.

ПЕНЧЕВА Елиана Станкова
PENCHEVA Eliana Stankova
(24.05.1949, Бургас – 29.12.2015),
психолог

(10.07.1955, София), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1978).
Кандидат на науките (1990).
Н.с. (1990), ст.н.с. II ст.
(2005) в ИМИ–БАН.
Доцент (1994), Нов български университет.
Преподава в City University of Seattle, САЩ
(2002–2012).
Работи в областта на информатиката и опе
рационните системи.
Библиография
Set Query Optimization Problem (et al.). // Proc. of the 11th
ISDBMS. – Budapest, 1988, p. 65–76.

Завършва психология в Со
фийския университет (1971).
Специализира в: Съвет на
Европа, Програма за обучение на
учители, Португалия (1998); Цен
тър за приложение на психологиче
ския тип, САЩ (1999).
Кандидат на науките (1986).
Доцент (1990) в Централен институт за усъ
вършенстване на учители при Софийски универси
тет. Професор (2012) в ИИНЧ–БАН.
Ръководител секция „Психология на личността
и генетична психология“ в ИПс–БАН (1999–2004).
Научен секретар (2005–2010), председател на ОС в
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ИИНЧ–БАН (2010–2015).
Преподава в: Софийски университет (1990–
2012); Военна академия (2003–2006); Пловдивски уни
верситет (2000–2001); Нов български университет;
Русенски университет.
Работи в областта на педагогическата
психология.
Библиография
Ефективно
управление
на
училището. – София,
1993. – 36 с.
Психологията в професионалната квалификация на учителя (съавт.). – София, 1993. – 91 с.
Училище, ценности, промяна. – София, 1998. – 95 с.
Психологична типология и образователна практика.–
София, 2006. – 196 с.
Въведение в типологията на Карл Юнг и операционализирането ѝ в практиката (съавт.). // Военна психология и лидерство : Ч. 3. – София, 2011, с. 5–41.

ПЕНЧЕВА Елка Николова
PENTCHEVA Elka Nikolova

ликатни терени.
Библиография
Sur les particularités hydrochimiques de certains oligoéléments
des eaux naturelles. // AI, 5, 1967, p. 90–113.
Etudes sur le passage des oligoéléments alcalins dans la phase
liquide du système „roche–eau“. // CR–AS, 273, 1971,
p. 271–274.
Hydrogeochemical dynamics of interstitial waters in bottom
sediments in the deep Black Sea Zone (et al.). // Water–
Rock Interaction WRI‑6. – Rotterdam, 1989, p. 549–552.
Hydrogeochemical characteristics of geothermal systems in
South Bulgaria (et al.). – Antwerpen, 1997. – 121 p.
„Water-metallurgical waste“ interaction as an impuissant source
of secondary minerals and water contamination (et al.).
// Proc. Int. Symposium Water–Rock Interaction – WRI–
11 : Vol. 2. – Saratoga Springs, 2004, p. 1609–1612.

ПЕНЧЕВА Сийка Минчева
PEICHEVA Siika Mincheva
(25.02.1934, Благоевград), психолог

(15.07.1932, София), химик,
хидрогеохимик
Завършва химия, научен не
органичен профил, в Софийския
университет (1956).
Специализира
в
Institut
d’Hydrologie et de Climatologie (La
Sorbonne), Париж (1965).
Кандидат на науките (1969). Доктор на науки
те (1985).
Ст.н.с. II ст. (1973), ст.н.с. I ст. (1990) в
ГИ–БАН.
Гост-лектор в университетите: Антверпен,
Белгия; Тренто, Италия; Париж; Варшава; Санкт
Петербург, Русия.
Член на: Société Internationale de Technique
Hydrothermale – член-основател на организацията,
член на ръководството и на комисиите (1969–2008);
Organizzazione Mondiale del Termalismo и съветник
на президента ѝ (1970–2008); International Association
of Geochemistry and Cosmochemistry – член-основа
тел на „Water–Rock Interaction“ International Working
Group (1970–2004); Société Française de Minéralogie et
de Cristallographie. Основател и президент на Българ
ската хидрохимична асоциация (1983–1992); почетен
член на Съюза на химиците в България; член на СУБ
(1961–1997).
Златен знак на Президиума на БАН (1973); Premio
Internazionale di Termalismo (1985); Prix International du
Thermalisme (1996); Почетен знак на БАН „Марин
Дринов“ на лента (2005); Международни почетни ди
пломи за „Заслуги за човешкото здраве“ (1983, 1990,
1994).
Работи в областта на: хидрогеохимия на тер
малните водно-газови системи; на взаимодействието
„вода–газ–скала (пелоид)“; експериментално модели
ране на първичните и вторичните генетични проце
си, обуславящи микросъстава на хидротермалните
системи; екологична хидрогеохимия; морска хидро
геохимия; търсене, идентифициране и приложение на
дълбочинните термоминерални води и газове от си

Завършва Медицинския уни
верситет, София (1957).
Кандидат на науките (1976).
Доктор на науките (1989).
Н.с. (1973), ст.н.с. І ст. (1993)
в ЦЛИМ–БАН.
Ръководител на Лаборато
рия по невропсихология, ИПс–БАН.
Преподава в Нов български университет.
Работи в областта на соватосензорната се
тивност и перцепция, функционалната роля на па
риеталния дял и тактилния гнозис, полимодалните
изследвания на гнозисните функции.
Библиография
Латерализация
на
мозъчните
функции. – София,
1986. – 104 с.
Има ли латерализация на перцепцията за физиономии?
(съавт.). // Психология, 1994, № 2.
Невропсихологични изследвания на тактилната преработка на информация : Структура и функции на
мозъка. // ПИз, 1999, № 1–2, с. 99–129.
Когнитивна невропсихология. – София, 2000. – 178 с.

ПЕНЧЕВА Таня Колева
PENCHEVA Tania Koleva
(20.06.1971, Казанлък),
биоинформатик
Завършва инженерна педа
гогика в Химикотехнологичния
и металургичен университет
(1993); биотехника (1994) и при
ложна математика и информа
тика (1998) в Техническия универ

ситет, София.
Специализира в: Institute of Technical Chemistry,
Хановер, Германия (2000, 2001, 2004, 2005); Hans-Knöll–
Institut für Naturstoff-Forschung, Йена, Германия (2001);
Laboratoire de Pharmacochimie Moléculaire et Cellulaire,
INSERM 648, Париж (2006–2007); Autonomous University
of Mexico, Мексико Сити (2012, 2013); Sports Science
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Institute of South Africa, Кейптаун (2013).
Доктор (2003).
Н.с. (1998), доцент, (2006) в ЦЛБМИ/
ИБФБМИ–БАН.
Научен секретар (2007–2010, 2010–2014) в
ЦЛБМИ/ИБФБМИ–БАН.
Член на ОС на БАН – член на Мандатната ко
мисия (2012–2016).
Преподава в Университет „Проф. д-р Асен Зла
таров“, Бургас.
Член на: СУБ; СМБ; САИ; IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society.
Награда за млад учен на СУБ (2006).
Работи в областта на лекарствения дизайн,
молекулното моделиране, виртуалния скрининг на
лиганди, биоинформатиката, моделирането, опти
мизацията и управлението на биопроцесни системи,
метаевристичните алгоритми за оптимизация, об
общените мрежи.
Библиография
AMMOS: Automated Molecular Mechanics Optimization Tool
for in silico Screening (et al.). // BMC Bioinformatics, 9,
2008, р. 438.
DG-AMMOS: A New Tool to Generate 3D Conformation
of Small Molecules using Distance Geometry and
Automated Molecular Mechanics Optimization for in
silico Screening (et al.). // BMC Chemical Biology, 9,
2009, № 6.
AMMOS Software : Method and Application (et al.). //
Computational Drug Discovery and Design. – 2012,
p. 127–141. (Methods in Molecular Biology ; 819)
Generalized Nets and Genetic Algorithms : Vol. 7: Generalized Nets
and Genetic Algorithms (et al.). – Sofia, 2013. – 147 p.

ПЕНЧЕВА-ГОСПОДИНОВА
Вера Манова
PENCHEVA-GOSPODINOVA
Vera Manova
(19.08.1908, Силистра), биохимик
Завършва химия в Софийския
университет (1931).
Доктор (1937).
Специализира в: Швейцария и
Англия (1937–1941).
Ст.н.с. (1959) в ИФВУХ–БАН, ст.н.с. (1960) в
ИХ–БАН.
Завеждащ Секция по химия и биохимия в ИХ–
БАН (1960–1969).
Преподава в Софийски университет (1949–1950);
Медицинска академия, София (1950–1954).
Работи в областта на биохимията на храни
телните продукти.
Библиография
Ензимохимия на бисмутовите комплекси
BiOH(NO3)25CS(NН2)3 и 8BiJ32C20H24N2O2HJ и на хинина и
тиокарбамида : Дис. – София, 1937. – 146 л.
Върху дозирането на неутралните 17-кетостероиди. //
ИМИ, 11–12, 1955, с. 207–226.
Към въпроса за холестериновото равнище на кръвта
при децата от 3–7 години. // ИИФВУХ, 6, 1960, 6,
с. 209–221.

Фосфатиди, общи липиди и белтъчни вещества в слънчогледовите семена (съавт.). // ИИХ, 5, 1966,
с. 177–184.
Слънчогледовият ни лецитин, състав и възможности за
употреба (съавт.). // ИИХ, 7, 1968, с. 41–46.

ПЕРНИЧЕВА-ПЕРЕЦ Лиляна
Асенова
PERNICHEVA-PERETS Lilyana
Asenova
(29.05.1940, Пловдив – 6.11.2011),
археолог
Завършва история, профил
по археология и музейно дело, в
Софийския университет (1964).
Кандидат на науките (1977).
Н.с., ст.н.с. II ст. (1993) в НАИМ–БАН.
Преподава в Нов български университет,
(1996–1999).
Работи в областта на праисторическите кул
тури в Благоевградско и предимно по долината на
р. Струма. Зам.-ръководител на българо-полската
експедиция „Струма“ (1977–1981).
Библиография
Периодизация на неолита в Югозападна България. //
ГДАНБУ, 1, 1994, с. 269–282.
The site of Kovačevo and the Beginnings of the Neolithic
Period in Southwestern Bulgaria. The French-Bulgarian
excavations 1986–2000 (et al.). // Beiträge zu jungsten
zeitlichen Forschungen in Bulgarien. – Bonn, 2002,
p. 99–158. (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde,
Band 74)
Towards the Interpretation of the Copper Age Male Figurines. //
Early Symbolic Systems for Communication in Southeast
Europe. – Oxford, 2003, p. 119–124.
Къснонеолитно селище в Дреновица, Петричко. // Археология, 2005, № 1–4, с. 18–31.
Balgarchevo : The Prehistoric Settlement : Vol. 1 (et al.). – Sofia,
2011. – 476 p.

ПЕРНИШКА Емилия
Илиева
PERNISHKA Emilia Ilieva
(22.01.1936, Бяла черква), филолог
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1959).
Кандидат на науките (1974).
Доктор на науките (1988).
Н.с. (1967), ст.н.с. ІІ ст.
(1980), ст.н.с. І ст. (1993) в ИБЕ–БАН.
Член-кореспондент на БАН (2004).
Ръководител секция „Славянско езикознание“
(1983–1988) и секция „Българска лексикология и лекси
кография“ (1994–2000), член на НС на ИБЕ–БАН.
Член на УС на БАН.
Член и председател на СНС по езикознание – ВАК.
Преподава в: Пловдивски университет; Русен
ски университет; Софийски университет; Югозапа
ден университет, Благоевград; Лионски университет,
Франция (1987–1991).
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Член на Комисията по лексикология и лексикогра
фия към Международния комитет на славистите;
председател на секция „Филологически науки“ – СУБ;
председател на Гражданско сдружение „Общество за
устойчиво развитие на българския език“.
Работи в областта на лексикалната семанти
ка, лексикографията, словообразуването, стилисти
ката, съпоставителното езикознание, историята на
книжовния език, езиковата култура. Участва като
автор, съавтор или редактор в създаването на голям
брой различни видове речници.
Библиография
Семантика на сложните прилагателни имена в съвременния български език. – София, 1980. – 168 с.
Иван Вазов – строител на българската лексика. – София, 1985. – 102 с.
Лексикалните синоними в художествения стил. – София, 1989. – 128 с.
За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена. – София, 1993. – 274 с.
Местните имена в Свищовско. – София, 2012. – 301 с.

ПЕТКОВА Валентина
Борисова
РЕТКОVА Valentina
Borissova
(02.03.1948, Шумен) физик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1971).
Специализира във: II Ин
ститут по теоретична физи
ка, Хамбург, Германия (1978);
ОИЯИ, Дубна, Русия (1974–1982); INFN, SISSA и
ICTP, Триест, Италия; CERN, Женева, Швейцария
(1990, 1996, 2006); Université Paris 6 – Jussieu, Париж;
Institut de Physique Théorique, Сакле, Франция; ESI, Ви
ена (1996, 2000).
Кандидат на физическите науки (1976). Доктор
на науките (2007).
Н.с. II ст. (1977), н.с. I ст. (1981), ст.н.с.
II ст. (1987), ст.н.с. I ст. (2009), професор (2010) в
ИЯИЯЕ–БАН.
Член-кореспондент на БАН (2012).
Председател на ЕС на направление „Теоретична
и математическа физика“ (2013), ИЯИЯЕ–БАН.
Преподава в: Университет на Гьотинген, Гер
мания (2009).
Член на Гражданското движение за защита на
науката и образованието в България (2007–2014).
Димитровска награда за млади учени (1982).
Работи в областта на теоретичната и мате
матическата физика: квантовата теория на поле
то: конформните теории в две и повече измерения;
двумерните конформни теории с граници, квантови
групи; калибровъчните теории на решетка.

Quantum groups and fusion rules multiplicities (et al.). // NPh
B, 343, 1990, p. 205–227.
Boundary conditions in rational conformal field theories (et
al.). // NPh B, 579, 2000, p. 707–773.
The many faces of Ocneanu cells (et al.). // NPh B, 603, 2001,
p. 449–496.

ПЕТКОВА СТОЯНОВА, Вилма
PETKOVA STOYANOVA, Vilma
(09.03.1961, Мадан), инженер-химик
Завършва технология на не
органичните вещества в Химико
технологичния и металургичен
университет (1985).
Специализира
в:
Tallinn
University of Technology (2002,
2004, 2014); Alexander Institute
of Technology, Солун, Гърция (2014, 2015); Institute of
Geotechnics, Slovak Academy of Sciences, Košice (2015),
Thessaloniki Aristotle University (AUTH), Гърция (2015).
Кандидат на науките (1993).
Н.с. I ст. ЦЛФХМ–БАН (1997), ст.н.с. II ст.
(2005); доцент (2010) в ИМК–БАН.
Научен секретар на ИМК–БАН (2011–2013).
Член на: Балкански център по трибология; Бъл
гарска асоциация по термичен анализ и калоримет
рия; Българско кристалографско дружество, Коми
тет на страните от Централна и Източна Европа
по термичен анализ и калориметрия; Международна
конфедерация по термичен анализ и калориметрия
(ICTAC).
Преподава в Нов български университет
(2012–2017).
Работи в областта на материалознанието и ми
нералните ресурси, екологично чистите материали,
екологията, неметалните конструкционни компози
ционни материали, термичния анализ и кинетиката.
Библиография
Investigation on the Thermal Properties of Fe2O(SO4)2. Part I
(et al.). // JTAC, 64, 2001, р. 1025–1035.
Thermochemistry of triboactivated Natural and NH4-exchanged
Clinoptilolite mixed with Tunisian Apatite (et al.). //
JTAC, 105, 2011, № 2, р. 535–544.
TG–DTG–DTA in studying white self-compacting cement
mortars (et al.). // JTAC, 2012, 109 (2), р. 797–806.
Structural and thermal transformations on high energy milling
of natural apatite (et al.). // JTAC, 121, 2015, № 1,
р. 217–225.
Behavior of high-energy-milling-activated eggshells during
thermal treatment (et al.). // JTAC, 2017, 127, № 1,
р. 615–623.

Библиография
Comparison of lattice gauge theories with gauge groups Z_2
and SU (2) (et al.). // APh, 123, 1979, p. 442–467.
All positive energy unitary irreducible representations of the
extended conformal supersymmetry (et al.). // PL B, 162,
1985, p. 127–132.
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ПЕТКОВА Диана Христова
PETKOVA Diana Hristova
(11.09.1952, София), биохимик
Завършва биохимия и микро
биология (1975) и биофизика (1978)
в Софийския университет.
Специализира
в
Hebrew
University,
Йерусалим,
Израел
(1992–1993).

Кандидат на науките (1983). Доктор на науки
те (2008).
Ст.н.с. II ст. (1991), професор (2009) в ИБФ/
ИБФБМИ–БАН.
Член и зам.-председател на НС (2008–2011, 2011–),
председател на АК (2009–2017), член на Учредител
ния съвет (2010) в ИБФ/ИБФБМИ–БАН. Член на АК
(2010–), член на НС на ИФРГ–БАН (2011).
Член на Медико-биологичната научна комисия –
ВАК (2010–), комисии по биология и медицина към
ФНИ (2005–2013).
Член на: СУБ – председател секция „Биохи
мия, биофизика и молекулярна биология“ (2005–), на
УС (2009–), председател (2017–); Federation of European
Biochemical Societies, European Respiratory Society.
Преподава в: Софийски университет; Химикотех
нологичен и металургичен университет; Abo Academy,
Турку, Финландия (1997–1998); Bonn University, Германия
(2000); Emory University, Атланта, САЩ (2000).
Златна книга за принос към развитието на бъл
гарската наука (2012).
Работи в областта на структурата и функ
цията на биологичните мембрани, структурата на
мембранния бислой, липидния метаболизъм в норма и
патология, свойствата на ензими, участващи в ме
таболизма на холестерол и липиди, липидни носители
на фармацевтици.
Библиография
Changes in the phospholipid composition and phospholipid
asymmetry of ram spermatozoa plasma membranes during
cryoconservation (et al.). // Cryobiology, 26, 1989, p. 70–75.
Influence of cholesterol on sphingomyelin metabolism and
hemileaflet fluidity of rat liver plasma membranes (et
al.). // Biochimie, 74, 1992, p. 153–159.
Cholesterol homeostasis in rat heart myocytes: relationship to
cellular hypertrophy (et al.). // AJP H, 1994, p. 1689–1697.
Structural organization of plasma membrane lipids isolated
from cells cultured as a monolayer and in tissue-like
conditions (et al.). // JCIS, 359, 2011, р. 202–209.
Resveratrol alters the lipid composition, metabolism and
peroxide level in senescent rat hepatocytes (et al.). // CBI,
207, 2014, p. 74–80.

ПЕТКОВА Кръстина
Георгиева
PETKOVA Kristina
Gueorguieva
(24.11.1949, Нова Загора), социолог
Завършва английска филоло
гия и философия в Софийския уни
верситет (1974).
Специализира
в:
Summer
School of the European Association
of Social Psychology, Франция (1981); University of
Massachusetts, Amherst, САЩ (1991–1992); Universität
Bielefeld, Германия (1990); Netherland Institute for
Advanced Studies (NIAS) (2002); University of Connecticut
Storrs, САЩ (2005).
Кандидат на науките (1979). Доктор на науки
те (2003).
Н.с. (1980), ст.н.с. ІІ ст. (1989), ст.н.с. І ст.
(2005) в ИСоц–БАН.

Преподава в Американски университет в Бъл
гария, Благоевград (2003–2004).
Член на: Българска социологическа асоциация;
European Association of Social Psychology; Society for the
Social Studies of Science (вкл. в УС, 1994–1997); European
Association for the Study of Science and Technology.
Член на Fleck Prize Award Commission of the
Society for Social Studies of Science (1996–1997); I награда
на ФНИ–МОН (2000–2003).
Работи в областта на изследването на социал
ните нагласи и поведение, публичното разбиране за
науката, социалните представи за учения и науката,
социалните стереотипи, социалната идентичност.
Библиография
Public knowledge of and attitudes to science: alternative
measures that may end the „science war“ (et al.). //
STHV, 25, 2000, № 1, р. 30–51.
Социални нагласи и поведение : Можем ли да предскажем човешкото поведение? – София, 2005. – 192 с.
Stereotype content model across cultures: Towards universal
similarities and some differences (et al.). // BJSP, 48,
2009, № 1, р. 1–33.
The image of science in Bulgaria and UK : Does generation
matter? (et al.). // The culture of science – how the public
relates to science around the globe. – New York, 2012.
Competence ratings in US predict presidential election outcomes
in Bulgaria (et al.). // JESP, 49, 2013, p. 771–775.

ПEТКОВА Роска Иванова
PETKOVA Roska Ivanova
(30.04.1945, с. Летница, Софийско),
икономист
Завършва политическа ико
номия в УНСС (1967).
Специализира
в:
Инсти
тут по икономика – РАН, Мос
ква и Санкт Петербург, Русия
(1980); London School of Economics;
University of Kent, University of Glasgow, Harriot Watt
University, Единбург, Великобритания (1993).
Кандидат на науките (1974).
Н.с. III ст. (1974), н.с. II ст. (1977), ст.н.с. II ст.
(1982) в ИкИ–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет
(1994–); УНСС (1978–1984); НАТФИЗ (1985–1990); Висша
бизнес школа.
Значка за отличие от БАН (1989).
Работи в областта на политическата икономия
на социализма; индустриалната политика и преструк
турирането на предприятията; поведението на фир
мите; фирмената организация – собственост, инте
реси, работническо-мениджърски коалиции; търгов
ското право.
Библиография
Закон за разпределение според труда и повишаването на
производителността на труда в промишленото
предприятие : Дис. – София, 1972. – 246 л.
Обобществяването на производството и отношенията
на разпределение (съавт.). – София, 1985. – 202 с.
Формиране на пазарно поведение на предприятията :
Шокове, краткосрочни отговори, стратегии (съ-
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авт.) – София, 1996. – 206 с.
Публичните дружества и развитието на фондовата
борса в България : Противоречиви траектории на
българския корпоративен модел (съавт.). – София,
2007. – 180 с.
Управление на човешките ресурси: планиране и развитие
(съавт.). – Пловдив, 2009. – 156 с.

ПЕТКОВА Светла
Драгомирова
PETKOVA Svetla
Dragomirova
(17.01.1950, София), фолклорист
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1972).
Кандидат на науките (1990).
Специализира в Институт
мировой литературы, Москва (1984).
Н.с. I ст. (1990), ст.н.с. II ст. (1998), доцент
(2010) в ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН.
Ръководител секция „Антропология на словес
ните традиции“ (2010–2012), ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН.
Член на: Société Internationale d´Ethnologie et de
Folklore (SIEF).
Работи в областта на словесния фолклор; кул
турната идентичност; фолклора и съвременната
култура; деловата книжнина в полето на културна
та антропология и др.
Библиография
Чума село изгорила (съст.). – София, 1996. – 200 с.
„Заплашената“ идентичност (По наративи от с. Галата, Тетевенско). // БФолклор, 1998, № 1–2, с. 68–84.
„Шопската тема“ в две форми на изразяване. // Фолклор – идентичност – съвременност.
ПБФ, 10,
2005, с. 123–134.
Нормативно и всекидневно в изпълнението на социалната роля : По разкази на лекари. // БФолклор, 2007,
№ 2, с. 72–96.
Към културологичното познание за ХІХ в.: „Кондика на
общината в Копривщица“ 1871–1875. // БФолклор,
2015, № 1, с. 72–87.

ПЕТКОВА Светлозара
Любомирова
PETKOVA Svetlozara
Lyubomirova
(21.06.1968, София) паразитолог,
биохимик
Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1991).
Доктор (2005).
Н.с. IІ ст. (2006), н.с. І ст. (2010), доцент (2016)
в ИЕПП/ИЕМПАМ–БАН.
И.д. зам.-директор (2014–); ръководител сек
ция „Експериментална паразитология“ (2017–),
ИЕМПАМ–БАН.
Член на ОС на БАН (2016–).
Член на: Българско паразитологично дружество;
Европейска федерация по паразитология; Световна

федерация по паразитология; Българско анатомично
дружество.
Работи в областта на паразитологията, ху
манната и ветеринарна медицина – безкапсулен три
хинелен вид T. Pseudospiralis.
Библиография
Първи случай на Trichinella pseudospiralis при диви животни в България (съавт.). // ВС, 2006, № 1–2, с. 19–24.
Epidemiological and Clinical Patterns of Trichinellosis in
Bulgaria from 1995 to 2002 (et al.). // Parasite, 2008,
№ 15, p. 86–88.
Clycosylation changes in different developmental stages of
Trichinella (et al.). // Biologia, 64, 2009, № 1, р. 180–186.
Improved liposome therapy of chronic experimental trichinellosis
proved in two muscle groups (et al.). // CR–ABS, 63,
2010, № 11, p. 1589–1596.
Studies on infectivity of the trichinella nelsoni species. // CR–
ABS, 64, 2011, № 10, p. 1451–1456.

ПЕТРОВА Антоанета
Стоянова
PETROVA Antoaneta
Stoyanova
(07.09.1955, с. Ветрино, Варнeнско),
ботаник
Завършва екология и опазва
не на природната среда в Софий
ския университет (1979).
Кандидат на науките в Глав
ный ботанический сад, РАН, Москва (1988).
Н.с. II ст. (1989); н.с. I ст., ст.н.с. II ст. (2008),
доцент (2011) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Директор на Ботаническа градина на БАН
(1993–).
Преподава в: Софийски университет; Пловдив
ски университет (1992–1998).
Член на: Българско ботаническо дружество;
Международен съюз за защита на природата (IUCN).
„Сребърен лист“ от „Planta Europa“ за опазване
на дивите растения на Европа (2007).
Работи в областта на флората и разпростра
нението на растенията.
Библиография
Flora of the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and Its Conservation
Significance. // Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity
of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 2. – Sofia,
2004, p. 53–118.
Centaurea jankae and C. trinervia (Asteraceae): new taxa for
the Bulgarian flora. // PB, 13, 2007, № 3, р. 353–358.
Epipactis exilis and E. greuteri (Orchidaceae) in the Bulgarian
Flora (et al.). // PB, 14, 2008, № 1, р. 69–73.
Conspectus of the Bulgarian Vascular flora. Distribution maps
and floristic elements (et al.). // BBF, 4, 2012, № 4, р. 489.
Important Plant Areas in Bulgaria (et al.). – Sofia, 2012. – 469 p.
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ПЕТРОВА ДУПИНОВА,
Гълъбина
PETROVA DUPINOVA,
Galabina
(16.02.1943, с. Коняво,
Кюстендилско), юрист

1992).

Завършва право в Софийския
университет (1969).
Специализира в Аристотелев
университет, Солун, Гърция (1991,

Кандидат на науките (1979).
Н.с. II ст. (1980), н.с. I ст. (1985), ст.н.с. II ст.
(1991) в ИПН–БАН.
Зам.-директор на ИПН–БАН (1992–1996).
Член на СНС по правни науки – ВАК (2003).
Член на: СУБ.
Преподава в: Югозападен университет, Бла
гоевград (1994); Пловдивски университет (1994–1995,
2005); Софийски университет; УНСС. Декан на ЮФ
на Пловдивския университет.
Работи в областта на историята на българска
та държава и право, църковното право и обичайното
право.
Библиография
Престъпленията в Средновековна България. – София,
1992. – 204 с.
Източниците на църковното право. // ПМ, 1998, № 4,
с. 18–26.
Въпроси на наказателното право в Средновековна България // ПМ, 2002, № 2, с. 3–20.
Църква и църковно право в Средновековна България. – София, 2008. – 339 с.
История на българската държава и право 680–1878. – София, 2009. – 376 с.

ПЕТРОВА Иванка
Николаева
PETROVA Ivanka Nikolaeva

на малките предприятия в България. // БЕт, 2012,
№ 3–4, с. 40–56.
Култура на паметта в съвременните автобиографични разкази. // Българският ХХ век : Колективна
памет и национална идентичност. – София, 2013,
с. 90–102.
Маскарадните игри на Сирница : пример за конструиране и инструментализиране на локално културно
наследство. // Дни на наследството’2013. – София,
2014, с. 246–257.
Der schwierige Übergang von der sozialistischen Planwirtschaft
zur globalen Ökonomie. // JET : Ethnologische
Forschungen zur Arbeitskultur in Bulgarien, 11, 2016,
р. 107–126.

ПЕТРОВА Надежда Микова
PETROVA Nadezhda Mikova
(22.07.1933), геодезист

квадрати.

Кандидат на науките (1969).
Доктор на науките (1984).
Н.с. (1969), ст.н.с. II ст.
(1971), ст.н.с. I ст. (1987) в ЦЛ по
геодезия – БАН.
Работи в областта на гео
дезията и метода на най-малките

Библиография
Теория на Тинстра за обосновка метода на най-малките
квадрати и критика на теорията на Тинстра :
Дис. – София, 1969. – 125 л.
Методът на най-малките квадрати при априорна информация за изравнение на геодезически наблюдения : Дис. – София, 1984. – 220 л.

ПЕТРОВА Пенка
Младенова
PETROVA Penka Mladenova
(19.04.1971, София), микробиолог

(24.10.1963, Пловдив), етнолог
Завършва история в Софий
ския университет (1987).
Доктор (1997).
Гл. асистент (2001), доцент
(2011) в ЕИМ/ИЕФЕМ–БАН.
Научен
секретар
(2009–
2010, 2012–2014); ръководител секция „Етнология
на социализма и постсоциализма“ (2017–) в ЕИМ/
ИЕФЕМ–БАН.
Преподава в: Университет „Лудвиг Максимили
ан“, Мюнхен, Германия (2002–2004; 2012, 2013, 2017);
Университет „Кадър Хас“, Истанбул (2014, 2015, 2016).
Член на: Международна асоциация за антропо
логия на Югоизточна Европа (InASEA).
Работи в областта на всекидневната култура,
културната памет, културното наследство, трудо
вата етнология, етнологията на града и др.
Библиография
Трудов свят и етнология. – София, 2010. – 254 с.
Неформални отношения в сферата на труда : примерът

Завършва биотехнологични
процеси в Софийския университет
(1994).
Специализира
в
Мадрид
(2002).
Доктор (2004).
Н.с. ІІІ ст. (1996), доцент (2011) в ИМикБ–БАН.
Председател на ОС (2016–); председател на НС
(2017–), ИМикБ–БАН.
Преподава в Софийски университет.
Член на Федерация на европейските микробио
логични дружества (FEMS).
Награди от Фондация „Еврика“ (1993, 2002); го
дишна награда от Фондация „Стефан Ангелов“ за
най-добра работа на млад микробиолог (2003).
Работи в областта на микробиологията и мо
лекулярната биология – геномика, транскриптомика
и протеомика в различни моделни системи: прокарио
ти (E. coli, Lactobacillus, Lactococcus, Bacillus, Klebsiella)
и еукариоти (Ogataea polymorpha и Pichia pastoris); ре
гулация на експресията на гени, кодиращи нови поли
захарид-модифициращи ензими; транскрипционен ана
лиз на гени, свързани с усвояването на нишесте от
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амилолитични млечнокисели бактерии и др.
Библиография
L(+)-lactic acid production from starch by a novel amylolytic
Lactococcus lactis subsp. lactis B84 (et al.). // FMb, 25,
2008, р. 550–557.
Direct conversion of chicory flour into L (+)-lactic acid by the
highly effective inulinase producer Lactobacillus paracasei
DSM 23505 (et al.). // BT, 186, 2015, р. 329–333.
Starch utilization routes in lactic acid bacteria: New insight by
gene expression assay (et al.). // Starch–Stärke, 68, 2016,
№ 9–10, р. 953–960.
High lactic acid and fructose production via Mn2+ mediated
conversion of inulin by Lactobacillus paracasei (et al.). //
AMBt, 101, 2017, р. 4433–4445.
The cell wall anchored β-fructosidases of Lactobacillus paracasei
: Overproduction, purification, and gene expression
control (et al.). // PBc, 52, 2017, р. 53–62.

ПЕТРОВА-ЙОТОВА Cлaвкa
Кирова
PetroVA-YOTOVA Slavka
Kirova
(04.04.1930, с. Оброчище, Добричко),
историк
Завършва история в Софий
ския университет (1952).
Кандидат на науките (1964).
Доктор на науките (1982).
Ст.н.с. II ст. (1972), ст.н.с. I ст. (1984) в
ИБалк–БАН.
Работи в областта на историята на БКП, со
циалистическата революция.
Библиография
Неуспехът на монархо-фашистите да ликвидират народоосвободителната въстаническа армия през август 1944 г. // ИП, 15, 1960, № 5, с. 17–52.
Борбата на БКП за установяване на народнодемократичната власт (май–септември 1944 г.). – София,
1964. – 250 с.
РМС във въоръжената борба 1941–1944. – София,
1971. – 211 с.
Хроника на Деветосептемврийската социалистическа революция : юни–септември 1944 г. – София,
1984. – 691 с.
Factors for the Victory of the People’s Democratic Revolutions
in the Balкans. // EB, 20, 1984, № 3, p. 3–14.

ПЕТРОВА-КАРАДЖОВА Вера
Йорданова
PETROVA-KARADJOVA Vera
Yordanova
(07.07.1930, София – 2002), зоолог,
планктонолог
Завършва биология в Софий
ския университет (1952).
Специализира в: Грайфсвал
дски университет, Германия; Ин
ститут за сладководно рибарство, Берлин (1963);
Израел.
Асистент (1952), Морска биологична станция

– Софийски университет, Варна; н.с. III ст. (1954),
ст.н.с. ІІ ст. (1968) в НИИРРП/НИИРСО–БАН и
МЗХП, Варна.
Преподава във: Висше военноморско училище,
Варна (1994–2002); Технически университет, Варна
(2000–2001).
Член на: Българско ботаническо дружество
(1959); Международна комисия за изследване на Черно
море (1960); СНР.
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на хидробиологията – алго
логия и планктонология, изучава състава и динамика
та на фитопланктона в Черно море и крайморските
езера.
Библиография
Планктонни Dinoflagellata от българското черноморско
крайбрежие. // НТНИИРРП, 1, 1957, р. 113–124.
Количествени промени и „цъфтеж“ на Rhizosolenia
calcar – avis Schul. в Черно море пред българския
бряг през 1954–1956 г. // НТНИИРРП, 2, 1960,
р. 73–83.
Състав и количествено разпределение на фитопланктона във Варненския залив. // ИБИ, 7, 1960, р. 247–277.
Changes in planktonic flora in Bulgarian Black Sea waters
under the influence of eutrophication. // PIF, 21, 1986,
р. 105–112.
Monitoring of the bloom along the Bulgarian Black Sea coast.
// RCIMM, 31, 1990, № 1, р. 209.

ПЕТРОВА-СИРКОВА
Димитрина Великова
PETROVA-Sirkova Dimitrina
Velikova
(25.01.1930, Сливен – 2016), историк
Завършва история в Софий
ския университет (1952).
Кандидат на науките (1964).
Доктор на науките (1978).
Ст.н.с. II ст. (1975), ст.н.с.
I ст. (1983) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „Нова българска история“
(1988–1993).
Член на СНС по нова и най-нова история (1990–
1992) и на Научна комисия по исторически науки –
ВАК (1989–1990).
Преподава в Софийски университет.
Член на БИД (1964–1993).
Работи в областта на партийнополитическата
система в България през ХХ в.
Библиография
БЗНС през периода на икономическата криза 1929–
1934. – София, 1979. – 312 с.
Самостоятелно управление на БЗНС 1920–1923. – София, 1988. – 414 с.
Българският народен земеделски съюз: 1899–1944. – София, 1999. – 240 с.
БЗНС „Ал. Стамболийски“ и ОФ (1942–1944). // Понеделник, 10, 2007, № 11–12, с. 108–112.
Александър Цанков и неговата партия: 1932–1944. – София, 2012. – 314 с.
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ПЕШЕВА Нина Христова
PESHEVA Nina Christova
(14.07.1958, Димитровград), физик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1981).
Специализира в: University of
Rochester, САЩ (1991); ICTP, Ми
рамаре – Триест, Италия (1993);
University of Mons-Hainaut, Бел
гия (1997, 1999–2000); University of
Pretoria, ЮАР (2013).
Доктор (1989).
Н.с. ІІІ ст. (1985), ИМБМ–БАН; н.с. І ст. (1996),
ст.н.с. ІІ ст. (2004) в ИМех–БАН.
Зам.-директор (2006–2010), член на НС (2008) в
ИМех–БАН.
Преподава във VA Tech (Virginia Polytechnic
Institute and State University), Блексбърг, САЩ.
Член на: AMS (1987–1988).
Работи в областта на неравновесната статис
тическа механика, фазовите преходи, критичните
явления, задвижваните дифузионни системи, самоор
ганизираната критичност, симулационните методи
на Монте Карло, динамиката на флуидите.
Библиография
Wetting properties of well-structured heterogene ous substrates
(et al.). // Langmuir, 19, 2003, № 23, p. 9923–9931.
Totally asymmetric exclusion process on chains with a doublechain section in the middle: Computer simulations and
a simple theory (et al.). // PR E, 69, 2004, № 6, 066128.
Nonaxisymmetric drop shape analysis and its application for
determination of the local contact angles (et al.). // JCIS,
301, 2006, № 2, р. 677–684.
Равновесие и квази-статична динамика на течност, частично омокряща твърдо тяло (съавт.). // ПММ, 1,
2011.
4D Imaging through Spray-On Optics (et al.). // ACMTG. 36,
2017, № 4, Article 35.

ПЕШЕВА-ДРАГНЕВА Наталия
Филипова
PESHEVA-DRAGNEVA
Nataliya Filipova
(23.04.1936, с. Видраре, Софийско),
ветеринарен лекар
Завършва ветеринарна меди
цина в Софийския университет.
Кандидат на науките (1970).
Н.с. ІІІ–І ст., ст.н.с. II ст.
(1983) в ЦХЛ ЕЦБ/ИПар–БАН.
Член на НС, ръководител секция „Имунология“,
ЦХЛ ЕЦБ/ИПар–БАН.
Член на: Дружество на паразитолозите в Бъл
гария; Европейска федерация на паразитолозите;
Световна федерация на паразитолозите.
Работи в областта на имунитета и имуно
диагностиката на хелминтози; имунологичните и
биохимичните изследвания на паразитни алергени;
имунните патогенетични механизми на взаимо
действието; експерименталната фасциолоза – хими
ческа канцерогенеза.

Библиография
Изследвания върху проявите на имунитета и имунодиагностиката при фасциолозата : Дис. – София,
1970. – 111 л.
Antigen similarity between Notocotylus ephemera (Nitzsch, 1807)
(Trematoda) and five freshwater snails species (Mollusca).
// Proc. 5th Nat. Conf. of Parasitology. – Varna, 1983,
р. 145.
Antigen similarity between rediae and cercariae of
Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909 (Trematoda:
Echinostomatidae) and their intermediate snail host. //
Helmyntology, 16, 1983, р. 29–36.
A study on the humoral immune response in Fasciola hepaticainfected and diethylnitrosamine-treated rats (et al.). //
Хелминтология, 29, 1991, р. 49–55.
Antigen similarities between Notocotylus ephemera, Nitzsch,
1807 and five species freshwater snails. // Helmyntology,
29, 1991, р. 29–34.

ПЕШЕВА-ПОПОВА Райна
Петкова
PESHEVA-POPOVA Rayna
Petkova
(23.06.1921, Ловеч – 1998), етнограф
Завършва славянска фило
логия в Софийския университет
(1944).
Кандидат на науките (1961).
Н.с. I ст. (1966), ст.н.с. II ст.
в ЕИМ–БАН (1974).
Работи в областта на семейно-родствените
отношения, семейната структура, бита и култура
та на селото.
Библиография
Един старинен семеен празник – празнуване на „светец“
в Северозападна и Западна България. // Сб. Ст. Романски. – София, 1960, с. 731–754.
Материален и духовен бит на съвременното селско семейство в с. Ръжево-Конаре, Пловдивско. // ИЕИМ,
4, 1961, с. 83–136.
Старинни български наушници и обеци. // ИЕИМ, 5, 1962,
с. 75–133.
Структура на семейството и на рода в България в края
на XIX и началото на XX в. // ИЕИМ, 8, 1965,
с. 107–115.
Бит и култура на селото : Етнографско изследване на
с. Ръжево-Конаре, Пловдивско. – София, 1970. – 188 с.

ПИЛАРСКА Даниела
Кирилова
PILARSKA Daniela Kirilova
(07.01.1957, София), зоолог
Завършва биология в Софий
ския университет (1980).
Специализира в: Универси
тет на Айова, САЩ (1998, 1999);
Университет на Илинойс, САЩ
(2001–2002); Виена; Еберсвалде,
Германия (2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2013).
Доктор в Чехия (1987).
Н.с. ІІ ст. (1982), ст.н.с. ІІ ст. (2002), доцент
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(2011) професор (2012) в ИЗоол/ИБЕИ–БАН.
Член на НС, ИЗоол/ИБЕИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет; Нов бъл
гарски университет (2015–); Университет в Еберс
валде, Германия.
Член на: Международно дружество по патоло
гия на безгръбначните животни (2001–); Българско
паразитологично дружество; Дружество по патоло
гия на насекомите, САЩ.
Работи в областта на протозоологията, пара
зитологията и биологичния контрол на вредни на
секоми, биологията, разпрострaнението и патоген
ността на едноклетъчни паразити, микроспоридии и
гъбни паразити.
Библиография
Introduction of the entomopathogenic fungus Entomophaga
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Създател и дългогодишен ръководител на един
ственото в България специализирано научно звено по
терминология – Секция по терминология и термино
графия в ИБЕ–БАН.
Преподава в ИЧС (1969–1978).
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Член на ръководствата на: Международна
организация за унификация на терминологичните
неологизми; Международна федерация на термино
логичните банки; Съвет по терминология към Меж
дународния комитет на славистите.
Работи в областта на терминознанието и
терминографията, лексикологията и лексикография
та, взаимодействието между езиците, предимно в
аспекта към интернационализация на терминологи
ята, съчетаемостта на езиковите единици, езикова
та култура на научната реч.
Библиография
Термини-словосъчетания : Из областта на товароподемните и подемно-транспортните машина. – София, 1985. – 206 с.
Кратък валентен речник на глаголите в съвременния
български книжовен език. – София, 1987. – 544 с.
Типология на терминологичната номинация. – София,
1990. – 250 с.
Понятийно-семантичната категория свойство в българската терминология. – София, 2000. – 212 с.
Теория
на
терминологията. – Велико
Търново,
2012. – 687 с.

ПОПОВА Милена Петкова
POPOVA Milena Petkova
(25.09.1974, Бяла), химик
Завършва химия и физика в
Софийския университет (1998).
Специализира в: Istituto di
Chimica Biomolecolare del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Неа
пол, Италия (2001); Εργαστήριο
Φαρμακογνωσίας
και
Χημείας
Φυσικών Ουσιών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Гърция (2007–2008); Университет „Св. Кирил
и Методий“, Скопие (2010).
Доктор (2004).
Н.с. III ст. (2001), гл. асистент (2004), доцент
(2014) в ИОХЦФ–БАН.
Член на: Association for Medicinal and Aromatic
Plants of Southeast European Countries; Българско фито
химично сдружение; Съюз на химиците в България.
Работи в областта на химията на природни
те и биологично активните вещества; фитохимичен
анализ на пчелни продукти (прополис и мед), лечебни
растения и гъби, изолиране и охарактеризиране на
природни биологично активни вещества, качествен
контрол и стандартизация на прополис от различни
географски райони.
Библиография
Validated Methods for the Quantification of Biologically Active
Constituents of Poplar-type Propolis (et al.). // PA, 15,
2004, p. 235–240.
Terpenes with antimicrobial activity from Cretan propolis (et
al.). // Phytochemistry, 70, 2009, p. 1262–1271.
GC-MS Profiling of diterpene compounds in Mediterranean
propolis from Greece (et al.). // JAFC, 58, 2010,
p. 3167–3176.
Structural Basis of Antimicrobial Activity of Mediterranean
Propolis. // Beneficial Effects of Propolis on Human

Health, 2013, 9, p. 171–188.
Novel micellar form of poplar propolis with high cytotoxic
activity (et al.). // RSCA, 6, 2016, p. 30728–30731.

ПОПОВА Силвия Борисова
POPOVA Silviya Borisova
(10.06.1953, София – 23.11.2016),
математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1976).
Доктор (2001).
Ст.н.с. II ст. в ИУСИ–БАН
(2003).
Гост-преподавател в: Сво
боден университет, Милтън Кийнс, Великобритания
(2012); G-SCOP Laboratory, Гренобъл, Франция (2012);
Технологичен институт Карлсруе, Германия (2016).
Член на: Съюз на жените математички в Бъл
гария; Съюз по автоматика и информатика при НТС.
Работи в областта на невронните мрежи, мо
делирането и биотехнологичните процеси.
Библиография
Neural networks for air pollution nowcasting (et al.). // AAI, 20,
2006, № 6, р. 493–506.
Observers Design for Biotechnological Processes. // BBEq, 22,
2008, № 4, p. 968–972.
Daily sea level forecast at tide gauge, Bulgaria using artificial
neural networks (et al.). // JSR, 66, 2011, № 2, p. 154–161.
Neural networks approach to optimization of steel alloys
composition (et al.). // EANN, 2011, p. 315–324.
Forecasting Model Based on Time Series Analysis Applied
to Electrical Energy Consumption (et al.). //
IJMMMAS, 2015, № 9, p. 432–445.

ПОПОВА-КОПАРАНОВА
Малинка Симеонова
POPOVA-KOPARANOVA
Malinka Simeonova
(15.06.1957, Русе),
икономист-математик
Завършва икономическа ки
бернетика в Московския инсти
тут за народно стопанство (1981).
Кандидат на науките (1989).
Н.с. I ст., ст.н.с. II ст. (1999) в ИкИ–БАН.
Преподава във: Великотърновски универси
тет; Международен университет, София; Софийски
университет.
Член на: Асоциация за сравнителни иконо
мически изследвания; Американска икономическа
асоциация.
Работи в областта на приложната иконо
метрия; валутната, монетарната и фискалната
политика.
Библиография:
Балансиране на отрасловата структура и междуотраслови връзки : Дис. – София, 1988. – 201 л.
Методи за прогнозиране на междуотрасловите матрици. // ИМ, 1989, № 5, с. 96–107.
Евристичен подход за оценка на междуотраслови мат-
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рици. // ИМ, 1990, № 2, с. 75–83.
Оценка на влиянието на енергийните цени върху общото
ценово равнище в страната (съавт). // Разработка
по поръчка на Комитета по енергетика, 10.06.1995,
с. 1–95.
Икономиката на България и Европейския съюз : Стратегия за догонващо икономическо развитие до
2020 (съавт.). – София, 2003. – 354 с.

ПОПОВА-МИШЕВА
Анастасия Георгиева
POPOVA-MISHEVA Anastasia
Georgieva

Библиография
Синтез информационной структуры регионального центра коммуникации метеоданных всемирной службы погоды : на примере Софийского регионального
узла телесвязи : Дис. – Москва, 1975. – 154 л.

ПОПОВА-СТАЕВСКА Лозанка
Петрова
POPOVA-STАEVSKA Lozanka
Petrova
(25.12.1941, Айтос), биохимик

(02.06.1941, София – 1995), езиковед
Завършва радиотехника в
Техническия университет, София
(1965).
Специализира в: Чехословаш
ка АН, Прага (1974); Московски
държавен университет (1979).
Кандидат на науките (1977).
Н.с. ІІ ст. (1971), н.с. І ст. (1974), ст.н.с. ІІ ст.
(1986), ст.н.с. І ст. (1993) в ИБЕ–БАН.
Член на: НТС; Комисия по фонетика и фоно
логия при Международния комитет на славистите
(1984).
Работи в областта на експерименталната фо
нетика – акустика на речта, акустични проучвания
на българската реч.
Библиография
Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков. // СЕ, 7, 1982, № 1–2, с. 189–195.
Сегментно-структурен подход в типологичното изучаване на интонацията в славянските езици. // СФ,
19, 1988, с. 27–235.
Интонационна система на българския език. – София,
1991. – 167 с.
Компютърно съвместима система за фонетична транскрипция на българска реч. // СЕ, 17, 1992, № 3,
с. 124–129.

ПОПОВА-САПАРЕВА Мария
Николаева
POPOVA-SAPAREVA Maria
Nikolaeva
(20.06.1944, Хасково – 17.07.2001),
инженер
Завършва далекосъобщител
на техника, специализация по ра
диоелектроника, в Техническия
университет, София (1967).
Специализира в Световна метеорологична орга
низация (СМО), Мароко (1981–1983).
Кандидат на науките в Русия (1975).
Ст.н.с. ІІ ст. (2000) в УХМ/НИМХ–БАН.
Ръководител на: направление „Международни
телекомуникации“ (1990), секция „Хидрометеоте
лекомуникации“ (1999), зам.-директор (1994–1999) на
НИМХ–БАН.
Работи в областта на измерването на замърся
ването на въздуха и водата.

Завършва физиология и био
химия на растенията в Софийския
университет (1964).
Специализира в: Калифорний
ски университет – Бъркли; Уни
верситет на Уискънсин (1976); Държавен универси
тет на Флорида (1991–1993), САЩ.
Кандидат на науките (1970). Доктор на науки
те (1995).
Н.с. III ст. (1971), н.с. І ст. (1978), ст.н.с. ІІ ст.
(1983), ст.н.с. І ст. (1997) в ИФР/ИФРГ–БАН.
Ръководител секция „Биохимия на фотосин
тезата“ (1988–1991), лаборатория „Биохимия на фо
тосинтезата“ (1990–1998), секция „Фотосинтеза“
(1998–2002), директор на ИФР–БАН (2006–2010).
Член на ОС на БАН (2004).
Член на СНС по физиология и биохимия на рас
тенията – ВАК (1995).
Преподава в Софийски университет (1998–2000).
Член на: СУБ; Американско дружество по физи
ология на растенията (ASPP) (1991–1998); Европейска
федерация по растителна биология (FESPB) (1994).
Знак „Отличник на БАН“.
Работи в областта на биохимията на фо
тосинтезата, въглехидратния метаболизъм и регу
лирането на ензимната активност на физиологията
на устичен апарат и метаболизъм на абсцисиновата
киселина.
Библиография
Effect of salicylic acid on growth and photosynthesis in barley
plants (et al.). // JPPs, 149, 1996, р. 57–63.
Fluoridone and light-affected chloroplast ultrastructure and
ABA accumulation in drought-stressed barley. // PPB,
36, 1998, № 4, р. 313–319.
Abscisic acid – An intraleaf water-stress signal (et al.). // PP,
108, 2000, № 4, р. 376–381.
Stress signaling role of salicylic acid to cadmium-induced
oxidative stress (et al.). // APP, 29, 2007, р. 26–27.

ПОПОВА-ФЕДИНА Иванка
Стефанова
POPOVA-FEDINA Ivanka
Stefanova
(8.10.1943, с. Воден, Ямболско),
биохимик
Завършва биохимия и физио
логия на растенията в Софийския
университет (1967).
Специализира в: Рим (1987);
Университет Тохоку, Сендай, Япония (2006).
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Кандидат на науките (1973).
Н.с. II ст. (1974), н.с. І ст. (1978), ст.н.с. ІІ ст.
(1985) в ИФРГ–БАН.
Член на СНС по физиология и биохимия на рас
тенията – ВАК.
Работи в областта на биохимията – фотисин
теза, UV-B стрес, солеви стрес, физиологични и био
химични маркери при абиотичен стрес, влияние на
радиацията върху метаболизма на растенията.
Библиография
Абсцисиновата киселина – модулатор на реакцията на
растения при стрес. // ФР, 18, 1992, № 3, с. 66–71.
NaCl Induced Cross-Acclimation to UV-B Radiation in Four
Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars (et al.). // APP,
30, 2008, р. 561–567.
Methyl jasmonate counteract UV-B stress in barley seedlings (et
al.). // JACS, 195, 2009, p. 204–219.
Physiological responses of higher plants to UV-B radiation (et
al.). // Climate change and crops. – New York, 2009,
p. 283–307.
Pre-treatment with H2O2 induces salt tolerance in barley
seedlings (et al.). // BPl, 53, 2009, № 2, р. 321–324.

ПРЕШЛЕНОВА Румяна
Илиева
PRESHLENOVA Roumiana
Ilieva
(29.05.1960, Перник), историк
Завършва история, специали
зация по история и теория на кул
турата, и немски език в Софий
ския университет (1984).
Доктор (1990).
Специализации:
Österreichische
Akademie
der
Wissenschaften, Виена (1990); Österreichisches Ost- und
Südosteuropa–Institut, Виена (1990, 1991); Central European
University, Будапеща (1991); Südosteuropa-Gesellschaft, Мюн
хен (1992); Karl-Franzens-Universität Graz (1994); Universität
Wien (1998, 1999, 2007, 2008); British Academy, Лондон (2007);
Masarykova ústavua Archivu AV ČR, Прага (2011, 2014);
Inštitut za novejšo zgodovino, Любляна (2012, 2014); Institut
für die Wissenschaften vom Menschen, Виена (2013, 2014);
London School of Economics and Political Science (2017).
Н.с. II ст. (1990), н.с. I ст. (1995), ст.н.с. II
ст./доцент (2009), професор (2017–) в ИБалк–БАН/
ИБЦТ–БАН.
Зам.-председател на НС на ИБЦТ–БАН (2010–
2014); председател на Съвет за чуждестранна бъл
гаристика към УС на БАН (2012–2015); секретар на
Национален комитет за балканистика (1999–2010),
член (2010–).
Член на Научния съвет на Фондация „Felix
Kanitz“, Виена.
Преподава в Софийски университет (2001–2002,
2011–2017).
Работи в областта на социалната история,
връзките на Балканите с Европа, национализъм, иден
тичности, икономика, образование през XIX–XX в.
Библиография
Austro-Hungarian Trade and the Economic Development of
Southeastern Europe before World War I. // Economic

Transformations in East and Central Europe : Legacies
from the past and policies for the future. – New York,
1994, p. 231–260.
Offentlichkeit ohne Tradition : Bulgische Aufbruch in die
Moderne (et al.). – Frankfurt am Main, 2003. – 322 p.
По пътищата на европеизма : Висшето образование в
Австро-Унгария и българите (1879–1918). – София,
2008. – 406 с.
Looking West, feeling East : Impacts, Values and Loyalties in
South-Eastern Europe. – Sofia, 2015. – 312 с.
Австро-Унгария и Балканите (1878–1912). – София,
2017. – 344 с.

ПРИМАТАРОВА Марина
Тодорова
PRIMATAROWA Marina
Todorowa
(31.07.1949, Варна), физик
Завършва физика в Хумбол
товия университет, Берлин (1972).
Кандидат на науките в Гер
мания (1976).
Ст.н.с. ІІ ст. (1991), доцент
(2011) в ИФТТ–БАН.
Научен секретар (2003–2016), ИФТТ–БАН.
Член на СФБ (1977–).
Работи в областта на теорията на твърдото
тяло – проблеми на явленията на пренос в полупро
водници, интерфейс състояния в хетеропреходи,
влияние на дефекти в молекулни кристали, нелиней
ни ефекти и солитонни възбуждения в кондензира
ни среди; анизотропни магнитни верижки, поляри
тонни солитони, екситонни солитони в молекулни
кристали, солитонна динамика в жиротропни среди,
взаимодействие на солитони с нехомогенности и де
фекти, солитони в нелинейни оптични системи.
Библиография
Solitary clusters of spin deviations and lattice deformation in
an anharmonic ferromagnetic chain (et al.). // PSSol B,
123, 1984, р. 573–584.
Soliton Dynamics in Gyrotropic Molecular Chains (et al.). //
PRev B, 49, 1994, р. 6634–6642.
Dispersion effects in exciton-polariton solitons (et al.). // JPCM,
13, 2001, р. L183–L188.
Interaction of solitons with extended nonlinear defects (et al.). //
PRev E, 72, 2005, 036608(5).
Interaction of solitons with bond defects in discrete nonlinear
Schrödinger chains (et al.). // Phys. Rev. E, 77, 2008,
066604(4).

ПУНЕВА-СЕМОВА Иринка
Димитрова
POUNEVA-SEMOVA Irinka
Dimitrova
(11.04.1950, София), алголог
Завършва биология, произ
водствен профил, в Софийския
университет (1973).
Кандидат на науките (1986).
Н.с. II ст. (1986), н.с. І ст.
(1989), ст.н.с. ІІ ст. (1998) в ИФР/ИФРГ–БАН.
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Преподава в Софийски университет (1989, 1992–
1995, 1999–2003, 2008).
Притежава две авторски свидетелства.
Работи в областта на експерименталната ал
гология – биология, физиология, биохимия на микрово
дораслите и тяхното култивиране.
Библиография
Използване и пречистване на водите в целулозно-хартиената и дървообработващата промишленост (съавт.). – София, 1988. – 155 с.
Effect of humic substances on the growth of microalgal cultures.
// RJPP, 52, 2005, p. 410–413.
Differential response of the photosynthetic apparatus of
Antarctic algae Synechocystis salina (Cyanophyta) and
Chlorella vulgaris (Chlorophyta) to UV-B radiationр (et
al.). // CR–ABS, 63, 2010, p. 1009–1016.
Sensitivity of Chlorella vulgaris to herbicides. Possibility of using
it as a biological receptor (et al.). // BSA B: Chemical,
161, 2012, p. 151–155.
Effect of UV-B radiation on Photosystem II functions in
Antarctic and mesophilic strains of a green alga Chlorella
vulgaris and a cyanobacterium Synechocystis salina (et
al.). // IJPP, 19, 2014, p. 111–118.

ПУНЧЕВА-АЛЕКСИЕВА Пенка
Първанова
PUNCHEVA-ALEKSIEVA Penka
Parvanova
(28.02.1947, Берковица), микробиолог
Завършва биохимия и микро
биология, профил по биохимия на
организмите, в Софийския универ
ситет (1970).
Кандидат на науките (1984).
Н.с. ІІ ст. (1986), н.с. І ст. (1966), ст.н.с. ІІ ст.
(1991–2010) в ИМикБ–БАН.
Автор на изобретения.
Работи в областта на физиологията и функцио
налната морфология – биосинтеза на кисела протеза
от плесенни гъби.
Библиография
Production of casein hydrolysates during the cultivation of
Humicola lutea cells, producing acid proteinases (et al.).
// BBEq, 8, 1994, № 1, p. 81–84.
Acid phosphatise distribution and localization in the fungus
Humicola lutea (et al.). // ZN, 58C, 2003, р. 239–243.
Improvement of acid phosphatase production by immobilization
of Humicola lutea mycelium in polyurethane sponge (et
al.). // WJMB, 19, 2003, р. 247–253.
Silica composite materials with algal polysaccharide used for
immunobilization of procaryotic and eucaryotic cells (et
al.). // 14 Int. Workshop on Bioencapsulation & Cost 865
meeting. – Lausanne, 2006, р. 191–194.
Ultracytochemical localization of acid phosphatase in Humicola
lutea conidia and mycelia (et al.). // ZN, 62C, 2007,
№ 1–2, р. 65–69.

ПЪЖЕВА Илза
Константинова
PAJEVA Ilza Konstantinova
(22.11.1953, Асеновград), биохимик
Завършва химическа киберне
тика в Московския химикотехно
логичен университет, Русия (1978).
Специализира в: АН, Латвия
(1982); Център по изследване на
рака, Хайделберг, Германия (1991);
Изследователски център, Борстел, Германия (1992–
1994); Хале и Бон, Германия (1995–2012).
Доктор (1989). Доктор на науките (2007).
Член-кореспондент на БАН (2015).
Професор (2009) в ИБФБМИ–БАН.
Ръководител секция „QSAR и молекулно моде
лиране“ (2010–) в ИБФБМИ–БАН.
Член на УС на БАН (2013–).
Преподава в: Софийски университет (2002–
2004, 2014–2016); Universite Paris – Diderot, Франция
(2011–2014).
Член на: Cheminformatics and QSAR Society, Хум
болтов съюз в България (председател и посланик на
Фондация „Александър фон Хумболт“).
Награда за високи научни постижения от СУБ
(2011).
Работи в областта на моделните изследва
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циация на приложните психолози.
Работи в областта на социалната и полити
ческата психология – проявления на културните спе
цифики при взаимовръзката идеологии (идеологични
ценности) и личност.
Библиография
Психологичните типове по Карл Юнг и стресът. – София, 2000. – 127 с.
Политическото
говорене – психологични
механизми. – София, 2003. – 258 с.
Индивидуални особености при потребността от приключване в българска извадка (съавт.). // ПИз,
2014, № 1, с. 3–15.
Личост, ценности и идеологии. – София, 2016. – 205 с.

РУСКОВА Николина
Петрова
RUSKOVA Nikolina Petrova
(19.12.1933, Сливен), геолог
Завършва търсене и проучва
не на полезните изкопаеми в Мос
ковския държавен университет
(1956).
Кандидат на науките (1981).
Н.с. (1964) в НИГИ; ст.н.с. II
ст. (1985) в ГИ–БАН.
Преподава в Химикотехнологичен и металурги
чен университет, София (1963–1964).
Член на: СНР; ИТС; Световна асоциация по из
следване на глините (AIPEA); Национален комитет
по геология към ЮНЕСКО.
Работи в областта на проблемите на морски
те теригенни седименти – минералогия, структурен
анализ, литостратиграфия и фациален анализ.
Библиография
Стратиграфия на долната креда в Централна Северна
България. // ГСУ–ГГФ. 1 : Геология, 1974.
Литология на долнокредните седименти в Централна
Северна България по данни от дълбоките сондажи
: Дис. – София, 1980. – 259 л.
Палеогеография на България през раннокредната епоха
(съавт.). // ПГ, 2005, № 1–2, с. 10–26.
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Main features of the Lower Cretaceous in Bulgaria (et al.). //
CR–ABS, 60, 2007, № 4, p. 419–428.
Геология на България : Т. 2 : Ч. 5: Мезозойска геология
(съавт.). – София, 2009. – 766 с.

РУСКОВА (поп)Христова,
Правда
RUSKOVA (Pop)Hristova,
Pravda
(02.05.1921, Русе – 1976), икономист
Завършва Висшата партийна
школа при ЦК на БКП (1949–1951).
Н.с. (1959), ст.н.с. II ст. (1964)
в ИкИ–БАН.
Преподава във Висшата пар
тийна школа при ЦК на БКП (1958–1959).
Ордени: „Народна свобода, 1941–1944“ II ст.
(1949); „9 септември 1944 г.“ II ст. (1961); „Кирил и
Методий“ I ст. (1970); „Народна република България“
I ст. (1971); медали: „100 г. БАН“ (1969); Възпомина
ние по случай 100 год. от рождението на В. И. Ленин
(1970, съветски).
Работи в областта на икономиката на про
мишлеността и ефективността на капиталните
вложения.
Библиография
Рост производительности труда и заработной платы в
промышленности Народной Республики Болгарии.
// СТ, 1958, № 8, с. 20–30.
Към въпроса за автоматизацията и нейната икономическа ефективност. // ИМ, 1959, № 9, с 3–15.
Основни проблеми на методиката за определяне икономическата ефективност на автоматизацията на
промишленото производство. // ИИкИ, 21, 1962,
№ 1–2, с. 43–77.
Автоматизация и икономика. – София, 1964. – 200 с.
О необходимости коэфициентов эффективности общих капитальных вложений. // Вопросы измерения
эффективности капитальных вложений. – Москва, 1968, с. 44–50.

САВАТИНОВА Иванка
Тодорова
SAVATINOVA Ivanka
Todorova
(20.01.1933, Хасково – 2005), физик
Завършва физика, производ
ствен профил, в Софийския уни
верситет (1955).
Специализира във: Физи
ко-технически институт, АН,
Санкт Петербург, Русия (1969–1971); Университет на
Дортмунд, Германия (1979); Политехника на Вроцлав,
Полша (1979).
Кандидат на науките в Русия (1973).
Н.с. ІІІ ст. (1963), н.с. ІІ ст. (1966), н.с. І ст.
(1969), ст.н.с. ІІ ст. (1976), ст.н.с. І ст. (1988) във ФИ/
ИФТТ–БАН.
Ръководител Проблемна група по оптика на
тънките слоеве и интегрална оптика (1979).
Работи в областта на молекулярната спек

троскопия, комбинационното разсейване в твърдото
тяло.
Библиография
A study of the phase transition in ferroelectric SbSI crystals
using the Raman scattering spectrum (et al.). // SPSS,
12, 1971, р. 2327–2331.
Интегрална оптика : Учебно пособие за студентите от
СУ. – София, 1988. – 200 с.
Вълноводи и интегрална оптика. – София, 1989. – 256 с.
Characterization of H:LiNbO3 optical waveguides by m-line
spectroscopy (et al.). // PSPIE, 4397, 2001, p. 201–205.
Optical and structural characterization of Z-cut LiNbO/sub 3/
optical waveguides formed in a mixed proton source (et
al.). // JLT, 22, 2004, № 3, р. 820–826.

САВОВА Елена Вълчова
SAVOVA Elena Valchova
(10.04.1918, Белица,
Благоевградско – 16.05.2011)
специалист по библиотекознание,
библиограф
Завършва романска фило
логия в Софийския университет
(1946).
Специализира
в
Москва

(1949–1950).
Кандидат на науките (1972) в Държавния ин
ститут за култура, Санкт Петербург, Русия.
Ст.н.с. II ст. (1950), професор (1977), директор
(1947–1988) в ЦБ–БАН.
Завеждащ библиотека на Окръжния комитет
на БКП в София (1945–1946) и на ЦК на БКП (1946–
1947). Специалист в ЮНЕСКО, Париж (1959–1963).
Член на: Международен съвет за научна и тех
ническа информация при СИВ, Москва (1970); Меж
дународна асоциация „Ромен Ролан“; председател
секция „Специални библиотеки“ при ИФЛА (1973);
съучредител и председател на Българска секция по
библиология към Международна асоциация по библио
логия, Париж (1985).
Орден „Кирил и Методий“; медал „100 г. БАН“;
орден „Академични палми“, Франция (1987).
Работи в областта на библиотечното дело и
библиографията.
Библиография
Васил Коларов : Биобиблиография. – София, 1947. – 180 с.
Георги Димитров : Летопис на живота и революционната му дейност 1882–1949. – София, 1952. – 180 с.
Цола Драгойчева : Биобиблиография. – София, 1974. – 220 с.
Библиотечната система на БАН : Състояние : Перспективи. – София, 1977. – 423 с.
Людмила Живкова : Живот и дело 1942–1981 : Летопис
(съавт.). – София, 1987. – 576 с.
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САДНИК-АЙЦЕТМЮЛЕР
Линда
SADNIK-AITZETMÜLLER Linda
(13.12.1910, Птуй,
Словения – 07.05.1998), славист,
българист

САМИЧКОВСКИ-ГИДИКОВА
Нели Михран
SAMICHKOVSKI-GIDIKOVA
Nelly Mihran
(14.12.1936, София), инженер-химик

Доктор (1943).
Доцент (1947), професор
(1959) в Университет на Саар
брюкен, Германия.
Чуждестранен член на БАН (1985).
Преподава в: Университет на Грац, Австрия
(1941–1959, 1968–1975); Университет на Саарбрюкен,
Германия (1959–1968).
Работи в областта на славянската филология и
българистиката.
Библиография
Südosteuropäische Rätselstudien. – Graz, 1953. – 186 p.
Die vorhistorische Zeit. – Wiesbaden, 1959. – 172 p.
Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen (et
al.). – Wiesbaden, 1975. – 643 p.
Handwörterbuch
zu
den
altkirchenslavischen
Texten. – Heidelberg, 1989. – 341 p.
Gesammelte
Aufsätze
zur
slavischen
Lexik
und
Semantik. – Freiburg, 1991. – 198 p. (Monumenta
linguae Slavicae dialecti veteris).

САМЕВА Екатерина
Филипова
SAMEVA Ekaterina Filipova
(20.04.1947, София), ботаник
Завършва биология, произ
водствен профил, в Софийския
университет (1970).
Кандидат на науките (1993).
Н.с. ІІІ ст. (1972), н.с. ІІ ст.
(1983), н.с. І ст. (1992), ст.н.с. ІІ ст.
(2002–2010) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител секция „Микология“ (2007–2010).
Член на Българско ботаническо дружество.
Работи в областта на микологията, таксоно
мията и екологията на гъбите.
Библиография
New and interesting for Bulgaria Micromycetes. // Фитология,
45, 1993, с. 60–63.
New data on Bulgarian Coelomycetes. // PB, 5, 1999, № 1,
p. 131–135.
New data and nomenclature notes on Coelomycetic fungi in
Bulgaria (et al.). // PB, 8, 2002, № 1, p. 121–129.
New records of anamorphic fungi from Bulgaria. // MBc, 1,
2004, № 1, p. 55–57.
Гъбите в България : Т. 5. Меланкониални гъби (съавт.). – София, 2012. – 176 с.

Завършва технология на не
органичните вещества в Химико
технологичния и металургичен
университет (1960).
Кандидат на науките (1982).
Доктор на науките (2001).
Ст.н.с. II ст. (1992) в Институт по металозна
ние – БАН.
Преподава в Софийски университет (1964–1971).
Работи в областта на физикохимията на взаи
модействието между метал и шлака, термодифузи
онни корозионно- и износоустойчиви покрития върху
стомана, електрохимични нанокомпозитни корози
онно- и износоустойчиви покрития от хром, никел,
никел + цинк върху стомана, спечени материали от
железен прах и алуминиеви сплави.
Библиография
Antifriction coatings by high temperature diffusion treatment (et
al.). // MSE A, 184, 1994, L1–L4.
Тhermodiffusion treatment of steel with Ti, Thermodynamics
and phase composition. // MSE A, 222, 1997, p. 84.
Vanadium boride coatings on steel. // MSE A, 278, 2000,
p. 181.
Neutron absorption of iron boride layer over low carbon steel (et
al.). // ML, 55, 2002, p. 356.
Wear resistant chromium coatings modified with diamond
nanoparticles (et al.). // AMMt, 59, 2014, № 4,
p. 1513–1516.

САНТОВА Мила Христова
SANTOVA Mila Hristova
(06.04.1954, София), изкуствовед
Завършва изкуствознание в
Националната художествена ака
демия (1977).
Специализира в: Румънска
АН, Букурещ (1977); Laboratoire
d’ethnologie
française – CNRS;
Musée national des Arts et traditions
populaires, Франция (1986).
Кандидат на науките (1984). Доктор на науки
те (1998).
Н.с. II–I ст. (1984–1990), ст.н.с. II ст. (1990),
ст.н.с. I ст. (1999), професор (2010) в ИФолкл/
ИЕФЕМ–БАН.
Научен секретар (1986–1988), зам.-директор
(1988–1992), директор (1992–2010), ИФолкл–БАН; ръ
ководител секция „Пластичен фолклор“/„Антропо
логия на народните изкуства и визуалните форми“
(1994–), ИФолкл/ИЕФЕМ–БАН; директор (2010) на
ИЕФЕМ–БАН.
Зам.-министър на културата (2013).
Президент на ИКОМ – България (2011–2013;
2015–); консултант на Регионален център за немате
риално културно наследство (РЦНКН) – ЮНЕСКО,
София (2013–2014); вицепрезидент на IOV–UNESCO

253

(2012–); национален експерт по НКН (2011–); предсе
дател на Експертен съвет по нематериално култур
но наследство (2011–), ИЕФЕМ–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет;
Национална художествена академия; Софийски уни
верситет; Пловдивски университет. Гост-лектор
в университети, научни и културни институции в
чужбина.
Член на: BSA (Bulgarian Studies Association),
САЩ; Националната комисия на AIESEE–UNESCO;
Международен изследователски център, Ceraneus,
Полша; Попечителски съвет на Международния кул
турен център „Городская площадь“, Русия; предста
вител на БАН в ОС и ИС на РЦНКН–ЮНЕСКО;
СБХ, СБЖ, СУБ и др.
I награда от ФНИ (2001); награда от Ford Motor
Company за реализация на проект (2003); отличие на
МК „Златен век“ – звезда, за изключителен принос в
развитието на българската култура (2014).
Работи в областта на културната антрополо
гия, културното наследство и културните политики.
Библиография
Култура и традиция на малкия град. – София, 2001. – 223 с.
Bulgarie : Voix d’hier, paroles d’aujourd’hui. // EF, 2001, № 1,
р. 365.
Cultures populares en transicions politiques: perspectives des
l’Europa de l’Est. // REC, 2009, № 34, р. 192.
Нематериално културно наследство. // БФолклор, 2013,
№ 1, с. 150.
Да уловиш неуловимото : Нематериално културно наследство = To capture the elusive : Intangible cultural
heritage. – София, 2014. – 244 р.

САРАНОВА Емилия
Тодорова
SARANOVA Emiliya
Todorova
(23.12.1952, Каварна), математик
Завършва математика в Со
фийския университет (1975).
Специализира
в
Deutche
Telekom FHS, Лайпциг, Германия
(1993–1994).
Доктор (2012).
Доцент (2013) в ИМИ–БАН.
Доцент (2012), зам.-ректор (2014) във Висше
училище по телекомуникации и пощи, София.
Преподава във: Висше училище по телекомуни
кации и пощи; Минно-геоложки университет; УНСС.
Работи в областта на информационното моде
лиране, изследването на терминалния телетрафик,
системите за управление на качеството, техноло
гичното, дистанционното и електронното обучение.

p. 471–505.
Redimensioning Network Resources Based on Users’ Behavior.
// Recent Advances in Modeling and Simulation Tools
for Communication Networks and Services, 2007,
p. 389–407.
Accuracy Analysis of Two Cisco Network Re-Dimensioning
Methods (et al.). // CR–ABS, 2012, № 11, p. 1507–1512.
Models of Telecommunication Networks with Virtual Channel
Switching and Applications (et al.). – Sofia, 2012. – 216 p.

СЕКЕРЕШ Анна Мария
SZEKERES Anna-Maria
(1949, Будапеща), физик
Завършва електроинженер
ство в Московския енергетичен
инженерен институт (1972).
Специализира в: Будапеща;
Румъния; Украйна; Университет
на Билефелд, Германия.
Кандидат на науките (1986).
Н.с. (1975), ст.н.с. ІІ ст. (1994), доцент (2011) в
ИФТТ–БАН.
Ръководител Лаборатория по полупроводникови
хетероструктури.
Награда от ИФТТ за най-добро научно пости
жение (2001).
Работи в областта на физиката на тънки
те филми и полупроводниковите хетероструктури,
оптичното характеризиране на тънки филми и ма
териали, спектроскопичната елипсометрия, силици
евото окисление, подготовката на тънки филми и
Si-базирани наноструктури и др.
Библиография
Correlation Between Crystallographic Structure and Hardness
of AlN Films Synthesized by Pulsed Laser Deposition
(et al.). // Proc. Int. Conf. „New trends in development
of nanostructured thin films, hard and superhard
coatings“. – 2006, p. 41–45.
Electrical Properties of MIS Capacitors with AlN Films
Synthesized by Pulsed Laser Deposition (et al.). // PPP,
3, 2006, № 2, р. 205–208.
Optical properties of Aluminium Nitride films obtained by
pulsed laser deposition: an ellipsometric study (et al.). //
AP A, 85, 2006, р. 99–102.
Plasma-assisted chemical vapor deposited Silicon oxynitride as
an alternative material for gate dielectric in MOS devices
(et al.). // MJ, 37, 2006, № 1, р. 64–70.
Optical Properties Of PECVD Carbon Films On Silicon
Subjected To Rapid Thermal Annealing (et al.). // JOAM,
9, 2007, № 2, р. 379–381.

Библиография
On the Minimal Traffic Measurements for Determining the
Number of Used Terminals in Telecommunication
Systems with Channel Switching (et al.). // Modeling
and Simulation Environment for Satellite and Terrestrial
Communication Networks, 2002, p. 135–144.
Some General Terminal and Network Teletraffic Equations
(et al.). // Virtual Circuit Switching Systems, 2006,
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СЕМЕРДЖИЕВА Росица
Илиева
SEMERDJIEVA Rositsa Ilieva
(17.06.1953, София), математик
Завършва Софийския универ
ситет (1976).
Кандидат на науките (1986).
Специализира в: РАН (1988);
Технически университет, Карлсруе,
Германия (1992).

Н.с. (1987) и ст.н.с. II ст. (1994) в ИМИ–БАН.
Преподава в англоезични университети (1990–).
Работи в областта на диференциалните урав
нения, граничните задачи за линейни и нелинейни из
раждащи се хиперболични уравнения, задачи със сво
бодна граница и приложенията им към модели, които
възникват в математическата биология.
Библиография
Гранични задачи за израждащи се хиперболични уравнения : Дис. – София, 1985. – 140 л.
Метод конечных элементов для одного класса вырождающихся гиперболических уравнений // ГСУ–ФММ.
Кн. 1 – Математика, 79, 1989 [за 1985], c. 365–371.

СЕМКОВА Йорданка
Велкова
SEMKOVA Jordanka Velkova
(12.06.1950, Видин), електроинженер
Завършва eлектроника в Тех
ническия университет, София,
(1973).
Доктор на науките в ИСЗВ–
БАН (2010).
Н.с. ІІ ст. (1980–1982), н.с.
І ст. (1982–2009) в ИСЗВ–БАН; професор (2012) в
ИКИТ–БАН.
Ръководител тематична група „Методи и сред
ства за регистрация на заредени частици в Космоса“
(1982–2010), ИСЗВ–БАН.
Член на Проблемен съвет по космически науки
и технологии – УС на БАН (2007–2010).
Член на: European Geophysical Union (1993–2017);
Scientific Commission D of Committee of Space Research
(2000); Scientific Commission F of Committee on Space
Research (2000–2017); СУБ (1986–1997); БАД (1981–2003).
„Народен орден на труда“ І ст. (1982); награда
на БАН за науки за Земята (1995); I награда на ФНИ
(2006).
Работи в областта на космическите изслед
вания, слънчево-земната физика, физика на около
земното пространство, спектрометрията и до
зиметрията; създаването на летателни прибори и
провеждане на експерименти в международни косми
чески програми.
Библиография
Energy-mass spectrometer for low energy weak ion flux analysis
(et al.). // AA, 17, 1988, № 5, p. 539–544.
Space radiation dosimetry with active detections for the scientific
program of the second Bulgarian cosmonaut on board
the MIR space station (et al.). // ASR, 9, 1989, № 10,
р. 247–251.
Radiation measurements inside a human phantom aboard
the International Space Station using Liulin-5 charged
particle telescope (et al.). // ASR, 45, 2010, № 7,
р. 858–865.
Observation of radiation environment in the International
Space Station in 2012 – March 2013 by Liulin-5 particle
telescope. // JSWSC, 4, 2014, A32.
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Мелпомена зад желязната завеса : Част 1. Народен театър: канони и съпротиви. – София, 2015. – 304 с.
Тенденции болгарского театра 1950–1960-х годов. //
Болгарское искусство ХХ века. – Москва, 2015,
с. 115–132.
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Автор на изобретения.
Работи в областта на метаболизма на бактерии
те, физиологичните пътища, влияещи върху биосинтеза
на ензимен комплекс с млякокоагулационно действие.

СПАСОВА-МИХАЙЛОВА
Сийка Леонидова
SPASOVA-MIHAYLOVA Siyka
Leonidova
(29.12.1920, Пловдив – 03.02.2013),
филолог
Завършва славянска фило
логия в Софийския университет
(1944).
Кандидат на науките (1950).
Н.с. (1950), ст.н.с. ІІ ст. (1966), ст.н.с. І ст.
(1976) в ИБЕ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1975);
Пловдивски университет (1976).
Член на Международна комисия по лексикология
и лексикография към Международен комитет на сла
вистите (1976–1986).
Орден „Кирил и Методий“ (1976, 1980); значка за
отличие на БАН (1972); награда за българистика „Па
исий Хилендарски“ (1976); златна значка на ИБЕ–БАН
за заслуги и приноси за развитието на българското
езикознание (2002).
Работи в областта на лексикографията, фразе
ологията, лексикологията, граматиката, съпостави
телното езикознание. Съавтор в: Речник на съвремен
ния български книжовен език, Т. 1–3 (под гл. редакция
на акад. Ст. Романски, 1955–1959); Ръководство за съ
ставяне на Речник на българския език (1966); Фразео
логичен речник на българския език, Т. 1–2 (1974–1975).
Съредактор на академичния многотомен Речник на
българския език (Т. І–V).
Библиография
Значение и употреба на предлога под в книжовния български език. // ИИБЕ, 3, 1954, с. 199–242.
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Фразеологични варианти и фразеологични синоними в
българския език. // Славистичен сборник. – София,
1963, с. 235–249.
Една особеност във функцията на пространствените
предлози в българския език : С оглед към функцията им в други славянски езици. // БЕ, 1964, № 4–5,
с. 350–358; № 6, с. 484–495.
Семантична характеристика на фразеологичната единица. // Помагало по българска лексикология. – София, 1979, с. 333–348.

СПАСОВА-ПОМАКОВА
Димитринка Иванова
SPASOVA-POMAKOVA
Dimitrinka Ivanova

Библиография
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some bacteria after treatment with Lubrol W1 (et al.). //
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Cyclodextrin glucanotransferase production by free and agar gel
immobilized cells of Bacillus circulans ATCC 21783 (et
al.). // PBc, 38, 2003, р. 1586–1591.
Scaning electron microscopy investigations on bis (2-ethylhexil)
phthalate treated Mycobacterium cells (et al.). // MRT,
69, 2006, р. 613–617.
Silica composite materials with algal polysaccharide used for
immunobilization of procaryotic and eucaryotic cells (et
al.). // 14th Int. workshop on bioencapsulation & Cost
865 meeting. – Lausanne, 2006, р. 191–194.

СПАСОВСКА Лиляна
Цветанова
SPASOVSKA Liliana
Tzvetanova
(08.01.1935, Пловдив), демограф
Завършва журналистика в
Софийския университет.
Кандидат на науките (1974).
Н.с. в ИСоц–БАН (1974);
ст.н.с. ІІ ст. в ИД–БАН (1990).
Работи в областта на изследването на брака и
семейството.
Библиография
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СПАСОВСКА-ГОГОВА
Надежда Христова
SPASOVSKA-GOGOVA
Nadezhda Christova
(01.10.1934, София), биохимик

(20.07.1943, София), микробиолог
Завършва биология в Софий
ския университет (1966).
Специализира в Киев (1977).
Кандидат на науките (1988).
Н.с. ІІ ст. (1975), н.с. І ст.
(1988), ст.н.с. ІІ ст. (1991) в ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Морфология на микроор
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Преподава в: Медицински университет, София
(1972); Софийски университет.
Автор на рационализации (1973).
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ната химия, биоорганичната химия, синтез и меха
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CR–ABS, 55, 2002, № 6, с. 99–104.

СПИРИДОНОВА Маргарита
Николова
SPIRIDONOVA Margarita
Nikolova
(24.07.1941, Баня, Пловдивско),
математик
Завършва математика в
Московския държавен универси
тет (1965).
Специализира в: АН, Москва
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Automatique (INRIA), Франция (1991).
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Н.с. (1972), ст.н.с. II ст. (2010) в ИМИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет; Бургаски
свободен университет.
Работи в областта на информатиката, мате
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символните пресмятания, системите за компютър
на алгебра.
Библиография
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СПИСАРЕВСКА Йоанна
Добрева
SPISAREVSKA Yoanna
Dobreva
(25.03.1938, София – 08.06.2009),
историк
Завършва класическа филоло
гия и археология в Софийския уни
верситет (1962).

Специализира в Държавен архив, Дубровник,
Хърватия (1969, 1970); Ватикана (1979, 1980).
Кандидат на науките (1974).
Н.с. III ст. (1970), н.с. II ст. (1974), н.с. I ст.
(1976) ст.н.с. II ст. (1989) в ИИстИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1963–1967);
Нов български университет (1997–2004). Гост-профе
сор в университетите на Рим и Пиза, Италия (1990,
1993, 1995).
Член на СУБ.
Медал „Папа Йоан Павел II“.
Работи в областта на политическите, иконо
мическите и културни връзки между българските
земи и Западна Европа през XV–XVII в.; Дубровник
в политическата, икономическата и културната ис
тория на българите; антиосманските освободител
ни движения.
Библиография
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през 80-те–90-те години на ХVII в. // Контрасти
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СПОЖАКИНА Алла
Алексеевна
SPOJAKINA Alla Alexeevna
(25.02.1937, Краснодар, Русия), химик
Завършва химия, профил ки
нетика и катализ, в Московския
държавен университет (1959).
Кандидат на науките в Ру
сия (1967).
Н.с. ІІ ст. (1967), н.с. І ст.
(1968), ст.н.с. ІІ ст. (1973) в ИОХ/ИКК–БАН.
Работи в областта на синтеза на катализато
ри за нефтопреработването – технология за алумо
кобалтмолибденов катализатор за хидропрочиства
не на дизелови фракции.
Библиография
Effect of preparation techniques on properties of Mo-containing
Al-MCM-41 (et al.). // JMS, 42, 2007, р. 3321–3325.
Mechanochemical approach for preparation of Mo-containing
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Effect of Co-content on the structure and activity of Co–Al
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СРЕБРЕВА Любка Николова
SREBREVA Lyubka Nikolova
(04.07.1945, София), биохимик
Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1969).
Специализира в: Институт
по молекулярна биология, Санкт
Петербург, Русия (1980); Инсти
тут по молекулярна генетика,
АН, Москва (1982); Милано, Италия (1989, 1990); Ве
ликобритания (1994); Линшьопинг, Швеция (2002).
Кандидат на науките (1985).
Н.с. II ст. (1985), н.с. І ст. (1988), ст.н.с. ІІ ст.
(1997–2010) в ИМБ–БАН.
Работи в областта на регулацията на генната
активност, разпространението на хистон Н10, афи
нитета на свързване на хистон Н5 и Н1 с ДНК
Библиография
Protein A in the stable L-forms of Staphylococcus aureus (et
al.). // AMB, 24, 1989, р. 15–20.
Successful application of fallopian sperm perfusion method and
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) technique for the
treatment of human infertility (et al.). // BJMG, 3, 1998,
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Glycation of proteins in Escherichia coli. detection of glycating
compounds using histone H1 as a substrate (et al.). //
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Presence of histone H1o in human breast carcinoma of different
histological grade : Immunohistochemical study (et al.).
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Is histone H10 present in cell nucleoli? (et al.). // CR–ABS, 59,
2006, № 4, с. 453–458.

СТАЙКОВА Цветана
Маркова
STAYKOVA Tsvetana
Markova
(11.10.1938, Тетевен), библиограф
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1961).
Кандидат на науките на
Държавния институт за култура,
Санкт Петербург, Русия (1979).
Н.с. (1972), ст.н.с. II ст. (1987) в ЦБ–БАН.
Преподава в УниБИТ (1996–2004).
Работи в областта на специалната и литера
турната библиография.
Библиография
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състояние и перспективи за развитие. – София,
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СТАМБОЛИЕВА Катерина
Илионова
STAMBOLIEVA Katerina
Ilionova
(28.11.1962, Пазарджик), инженер
Завършва медицинско и яд
рено уредостроене в Техническия
университет, София (1985).
Доктор (2007).
Н.с. III ст. в ИФиз–БАН
(1986); н.с. II ст. (1992), н.с. I ст. (2000), гл. асистент,
(2006), доцент (2012) в ИНБ–БАН.
Председател на ОС (2011–2012), научен секре
тар (2012–2016) на ИНБ–БАН.
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Член на: Българско дружество по неврология;
Европейско сдружение по спортна наука; Българско
дружество по физиологични науки.
Медал за участие в научна програма „Шипка“
(1988); златен медал от Международен салон за ино
вации и нови технологии „EWEIT“ (2004).
Работи в областта на неврофизиологията, про
учването на промените в статичното равновесие и
позно-двигателната координация и въвеждането на
нови методики за оценка и анализ на функционално
то състояние на позно-двигателната система.
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СТАМЕНОВА Ваня
Николаева
STAMENOVA Vanya
Nikolaeva
(08.09.1980, София), географ,
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Завършва география в Со
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and Remote Sensing (ISPRS, 2016); European Geoscience
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Union (2016); International Association of Geomorphologists
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European Association of Remote Sensing Laboratories
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2007, 2009, 2016); Българско астронавтическо друже
ство (2016); Българско географско дружество (2014);
Сдружение на геоморфолозите в България (2013).
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GNSS Role in Planning and Conductance of Terrain
Archaeological Survey: Technical Aspects and
Methodology (et al.). // Proc. 2013 Digital Heritage Int.
Congress : T. 1. – Marseille, 2013, p. 235–238.
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СТАМЕНОВА Живка
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STAMENOVA Zhivka
Atanasova
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Н.с. I ст. (1978), ст.н.с. II ст. (1990) в ИП–БАН.
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на основата на високомолекулен полиетиленов оксид.
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(22.10.1939, Пловдив – 03.11.2007),
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Завършва руска филология в
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(1996) в ЕИМ–БАН.
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Патриотизмът и празнично-обредната система : Минало и съвременност. – София, 1986. – 96 с.
Етносоциални аспекти на бита в Източните Родопи
през 70-те – 80-те години на XX век. – Перник,
1995. – 272 с.
Гагаузите : Проучвания и обща характеристика. // БЕтногр. 2000, № 1, с. 5–25.

Завършва история в Софий
ския университет (1998).
Специализира в: Institut za
novejšo zgodovino, Любляна (2002);
Университет „Св. Кирил и Мето
дий“, Скопие (2003); Univerzitet u Beogradu (2010); Institut
za savremenu istoriju, Белград (2013).
Доктор (2003).
Н.с. ІІ–І ст. (2004–2016), доцент (2016) в ИБалк/
ИБЦТ–БАН (2016).
Член на: Hrvatski nacionalni odbor za Povijesne
znanosti; Военноисторическа комисия, София.
Работи в областта на съвременната балканска
история.
Библиография
Албанският въпрос на Балканите (1945–1981). – Велико
Търново, 2005. – 362 с.
Албанският фактор в Социалистическа република Македония (1945–1981). – Кюстендил, 2012. – 168 с.
Faktori Shqiptar në Republikën Socialiste të Maqedonisë
(1945–1981). – Sofia, 2014. – 220 р.
Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–
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1990). – София, 2016. – 310 с.
Украинската криза и Република Македония. // Украинската криза и Балканите. – София, 2017, с. 184–229.

СТАНИЛОВА Марина
Иванова
STANILOVA Marina Ivanova
(09.02.1960, Кърджали), ботаник
Завършва молекулярна и
функционална биология, специа
лизация по инженерна биология, в
Софийския университет (1984).
Специализира в Универси
тет на Реймс, Франция (1996).
Кандидат на науките (1995).
Н.с. ІІІ ст. (1996), н.с. ІІ ст. (1998), н.с. І ст.
(2000), ст.н.с. ІІ ст. (2010), доцент (2011) в ИБотан/
ИБЕИ–БАН.
Ръководител на: Биотехнологична лаборатория
за лечебни растения (2001–); секция „Приложна бота
ника“ и изследователска група „Растителни биотех
нологии и ex situ опазване на редки, лечебни и аромат
ни растения“ (2001–).
Преподава в: Софийски университет (2005);
ЦО–БАН (2012); Пловдивски университет (2015); Ме
дицински университет, Варна (2015–); Потенца, Ита
лия (2009).
Член на: Българско ботаническо дружество;
Асоциация за лечебни и ароматични растения на
страните от Югоизточна Европа (AMAPAEEC);
Международно дружество по науки за отглеждане на
растенията (ISHS); СУБ.
Работи в областта на растителните биотехно
логии, лечебните и ароматните растения, ботаника
та, биоразнообразието и опазването му ex situ и in situ.
Библиография
Galanthamine Production by Leucojum aestivum Cultures In
Vitro (et al.). //ACB, 68, 2010, p. 167–270.
Influence of nutrient medium composition on in vitro growth,
polyphenolic content and antioxidant activity of Alchemilla
mollis (et al.). // NPC, 7, 2012, № 6, р. 761–766.
Enhancement of Arnica Montana in vitro shoot multiplication
and sesquiterpene lactones production using Temporary
immersion system. (et al.). // IJPSR, 5, 2014, № 12,
р. 5170–5176.
Bioactive Compounds in Wild, In vitro Obtained, Ex vitro
Adapted, and Acclimated Plants of Centaurea davidovii
(Asteraceae) (et al.). // NPC, 10, 2015, № 6, р. 839–841.
Ex situ conservation of Centaurea davidovii Urum.: an in
vitro approach (et al.). // CR–ABS, 68, 2015, № 10,
р. 1265–1270.

СТАНИШЕВА Дина
Сергеевна
STANICHEVA Dina Sergeevna
(06.05.1927, с. Малетинская, Русия –
13.05.2015), филолог, езиковед
Завършва славянска филоло
гия в Московския държавен уни
верситет (1950).
Кандидат на науките (1956).

Специализира в: Краков и Варшава (1964–1965);
Прага и Бърно (1968–1969).
Н.с. (1958) и ст.н.с. II ст. (1968) в ИБЕ–БАН,
професор в Софийския университет (1979).
Ръководител на Секция по славянско езикозна
ние (1979) в ИБЕ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1979–
1991); Университет на Хелзинки (1988); Университет
по славистика, Кьолн, Германия (1991–1992).
Работи в областта на сравнителното славян
ско езикознание, синтактичната система на славян
ските езици в исторически аспект с прилагане на
структурно-типологически методи.
Библиография
Винителъный падеж в восточно славянских языках
(русском
украинском,
белорусском). – София,
1966. – 296 с.
К проблеме установления в языке систем вариантов. //
ИИБЕ, 16, 1968, с. 281–288.
Външна структура на думата в славянските езици (съавт.). – София, 1971. – 330 с.
Изменения на морфологическом уровне, обусловленные
явлениями синтаксиса. – София, 1976. – 228 с.
Словообразователна и семантична структура на сложните прилагателни в славянските езици. – София,
1980. – 224 с.

СТАНКОВА Радослава
Цветанова
STANKOVA Radoslava
Tsvetanova
(31.08.1966, Варна), литературовед
Завършва сърбо-хърватска
филология в Софийския универси
тет (1989).
Специализира във: Филолош
ки факултет Београдског универ
ситета (1998); Institut für Slawistik, Uniwersität Wien
(2001).
Доктор (2001).
Н.с. II ст. (2002), н.с. I ст. (2007), гл. асистент
(2011), доцент (2012) в ИЛ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (2003–
2015); Югозападен университет, Благоевград (2000–
2004, 2007–2008).
Награда „Питагор“ за научен колектив (2009).
Работи в областта на компаративното изслед
ване на влиянието на старобългарската литерату
ра върху сръбската книжнина, на типологическите
сходства между двете южнославянски литератури,
чрез съпоставка на конкретни агиографски и химног
рафски текстове в литературно-теоретичен и функ
ционален аспект.
Библиография
Сръбската книжнина през ХІІІ век (контекст и
текст). – София, 2007. – 224 с.
Култ и химнография: служби за местни южнославянски
и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в. – София, 2012. – 287 с.
Ранните (пред-Евтимиеви) жития и служби за св. Петка Търновска в българската и сръбската книжовна
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традиция от ХІІІ–ХV в. // СЛ, 47, 2013, с. 222–239.
Топоси за изобразяване на владетеля светец и светеца
войн в южнославянската книжнина през ХІІІ в. //
Slovene, 2, 2013, № 1, p. 123–140.
Библейски топоси за изобразяване на жените светици в
южнославянските литератури през Средновековието. // SMr, 16, 2016, 238–260.

СТАНКОВА Татяна
Василева
STANKOVA Tatiana Vassileva
(13.10.1969, Русе), инженер по горско
стопанство
Завършва горско стопан
ство в Лесотехническия универ
ситет, София (1992) и природни и
възобновими ресурси в Средизем
номорския агрономически инсти
тут на Ханя (MAICh), Гърция (1996).
Доктор (2007).
Специализира в: University of Santiago de
Compostela (USC), Испания (2009–2011).
Н.с. III ст. (1996), н.с. II ст. (1998), н.с. I ст.
(2004), гл. асистент (2011), доцент (2014) в ИГор–БАН.
Член на НС (2017–), ИГор–БАН.
Преподава: Университет на Сантяго де Ком
постела, Испания (2017).
Член на: Marie Curie Alumni Association; СУБ.
I награда за млади учени от ФНИ–МОМН (2004).
Работи в областта на биометрията и матема
тическото моделиране (модели за растеж, строеж,
производителност, самоизреждане и регулиране на
гъстотата на горските насаждения, за надземната
биомаса на дърветата); създаване и стопанисване на
горски култури.
Библиография
Vegetative propagation of Cupressus sempervirens L. of Cretan
origin by softwood stem cuttings (et al.). // SG, 46, 1997,
№ 2–3, p. 137–144.
Stand Density Control Diagrams for Scots pine and Austrian
black pine plantations in Bulgaria (et al.). // NF, 34,
2007, № 2, p. 123–141.
A dynamic whole-stand growth model, derived from allometric
relationships. // SF, 50, 2016, № 1.
Aboveground dendromass allometry of hybrid black poplars for
energy crops (et al.). // AFR, 59, 2016, № 1, p. 61–74.
A two-component dynamic stand model of natural thinning (et
al.). // FEM, 385, 2017, p. 264–280.

СТАНЧЕВА Ира Вълкова
STANCHEVA Ira Valkova
(23.11.1955, Оряхово), генетик
Завършва биология в Софий
ския университет (1978).
Специализира в Израел.
Кандидат на науките в Ру
сия (1986).
Н.с. ІІ ст. (1986), ст.н.с. ІІ ст.
(1997), Институт по почвознание
– Селскостопанска академия.
Ст.н.с. І ст. (2003), професор (2014) в ИГ/

ИФРГ–БАН.
Научен секретар (2010–) на ИФРГ.
Член на: СУБ; Федерация на европейските дру
жества по растителна биология (FESPB).
Работи в областта на физиологията на рас
тенията, медицинските растения, абиотични
те стресови въздействия, растително-почвените
взаимодействия.
Библиография
A comparative study on plant morphology, gas exchange
parameters and antioxidant response of Ocimum
basilicum L. and Origanum vulgare L. grown on
industrially polluted soil (et al.). // TJB, 2014, № 38,
р. 89–102.
Physiological response of Matricaria recutita L. foliar fertilized
and grown on industrially polluted soil (et al.). // JPN, 37,
2014, p. 1952–1964.
Utilization of related wild species (Echinacea purpurea) for
genetic enhancement of cultivated sunflower (Helianthus
annuus L.) (et al.). // TJB, 2014, № 38, р. 15–22.
Comparison of antioxidant activity of the fruits derived from
in vitro propagated and traditionally cultivated tayberry
plants (et al.). // JSFA, 96, 2016, р. 3477–3483.
Contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in attenuation of
heavy metal impact on Calendula officinalis development.
// ASE, 101, 2016, р. 57–63.

СТАНЧЕВА Магдалина
Михайлова
STANCHEVA Magdalina
MihaYlova
(06.09.1924, София – 06.10.2014),
археолог
Завършва класическа фило
логия в Софийския университет
(1948).
Сътрудник в НАИМ–БАН
(1949–1952). Уредник в Музей за история на София
(1952–1985).
Н.с. (1965) и ст.н.с. (1972); професор на Нов бъл
гарски университет.
Преподава в: Софийски университет; Нацио
нална художествена академия; Нов български универ
ситет (1990–2004).
Член на: Комитет за световно културно нас
ледство и негов вицепрезидент.
„Народен орден на труда“ – сребърен; орден „Ки
рил и Методий“ І и ІІ ст.; Втора международна награда
от Форума на европейските музеи в Холандия. Поче
тен гражданин на София за цялостен принос.
Доброволен консултант към МК и Народното
събрание по изработване на закони и правилници за
културното наследство, както и по създаването на
нови музейни експозиции (1990–).
Работи в областта на археологията и древна
та история на София. Със заслуги за включването
на български паметници в Световната листа на
ЮНЕСКО.
Библиография
Боянският поменик (съавт.). – София, 1963. – 122 с.
Археологическото проучване на средновековния Средец
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(IX–XІV в.) : Резултати и проблеми. // Сердика–
Средец–София. – София, 1976, с. 26–74.
L’intégration des monuments archéologiques dans les villes
bulgares contemporaines. – Sofia, 1983. – 60 p.
София от древността до нови времена. – София,
2009. – 192 с.
Мадарският конник. – София, 2013. – 129 с.

СТАНЧЕВА Мария Асенова
STANCHEVA Maria Asenova
(07.08.1925, Сливен), геолог,
палеонтолог
Завършва естествена ис
тория в Софийския университет
(1948).
Кандидат на науките (1957).
Н.с. (1955), ст.н.с. II ст. (1964)
в ГИ–БАН. Професор в Софийския
университет (1983).
Преподава в: Софийски университет (1976–).
Медал „100 г. БАН“ (1969).
Работи в областта на остракодната фауна от
неогена в България.
Библиография
Lenticulina и Robulus от кредата и терциера в Североизточна България. // ТГБП, 1, 1959, с. 115–227.
Остракодна фауна от неогена в Северозападна България
: 1–5. // ТГБП, 4–7, 1962–1965.
Микропалеонтология. – София, 1981. – 258 с.
Upper Miocen Ostracods from Northern Bulgaria. – Sofia,
1990. – 96 p.
On the Pontian Correlation in the Aegean (Aegina Island) (et
al.). // NS, 24, 1991, № 3, p. 137–158.

СТАНЧЕВА Румяна
Лъчезарова
STANCHEVA Rumyana
Lychezarova
(23.10.1951, София), филолог,
литуратуровед
Завършва френска филология
в Софийския университет (1974).
Кандидат на науките (1979).
Доктор на науките (2010).
Н.с. ІІ ст. (1979), н.с. І ст. (1982), ст.н. II ст.
(1996) в ИБалк/ИБЦТ–БАН.
Научен секретар (2004–2007) в ИБалк–БАН.
Член на Проблемен съвет по културно-истори
ческо наследство и национална идентичност – БАН
(2007).
Член на: Conseil Intemational d’etudes francophones,
САЩ (2005–); Научен съвет на Societe d’etudes des
pratiques et theories en traduction, Страсбург (2005–);
Съвет на преподавателите на Doctorat d’etudes
superieures europeennes, Болоня (2009–).
Преподава в: Софийски университет (1986–);
Букурещки университет (1987–1990); Американски
университет, Благоевград (1994); Югозападен уни
верситет, Благоевград (1995, 1996); Великотърнов
ски университет (2005–2008); Университет Париж–3
(2002, 2003, 2004) и др.

Доктор хонорис кауза на Университет на Ар
тоа, Франция (2002); „Орден на академичните пал
ми“, Франция (2004); награда от Съюз на преводачи
те в България (2006).
Работи в областта на сравнителното литера
турознание – балканските литератури, румънската,
френската и българската литература, модернизмът
през XIX–XX в., преводът и рецепцията.
Библиография
Модерната румънска поезия в български прочит. – София, 1994. – 202 с.
Румъния – на една ръка разстояние. – София, 1999,
с. 135–199.
Преводна рецепция на европейските литератури в България : в 8 т : Т. 6: Балкански литератури : в 2 ч.
: Ч. 2. Албанска, гръцка, румънска, турска литература (съавт.). – София, 2004, с. 329–678.
Танцът в балканските литератури (съст.). – София,
2004, с. 7–21, 113–134, 104–112.
Среща в прочита : Сравнително литературознание и
балканистика. – София, 2011. – 284 с.

СТАТЕВА Румяна Петрова
STATEVA Roumiana Petrova
(16.12.1949, Хасково), инженер-химик
Завършва химическа кибер
нетика в Российский химико-тех
нологический университет, Мос
ква (1974).
Специализира в: Carnegie
Mellon University, Pittsburg, САЩ
(1978–1980, 1982–1983); Imperial
College London (1994, 1997); University of Valencia, Ис
пания (2003).
Кандидат на науките на Российский химико-тех
нологический университет, Москва (1981).
Ст.н.с. II ст. (1993), професор (2011) в ИИХ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1976–1981,
1983–1987), Университет „А. Златаров“, Бургас (1986–
1988), University of Beer-Sheva, Израел (2001).
Член
на:
Society
of
Chemical
Industry,
Великобритания.
Работи в областта на инженерната химия; ин
женерно-химичната термодинамика; методите за
изчисляване на термофизични свойства; анализа, мо
делирането и симулирането на химикотехнологични
обекти и системи.
Библиография
Numerical Solution of the Isothermal Multiphase Flash Problem
(et al.). // RCE, 20, 2004, № 1–2, р. 1–56.
Quantitative Structure-Property Relationships for Prediction of
Phase Equilibrium Related Properties (et al.). // IECR,
49, 2010, р. 900–912.
Supercritical Fluid Extraction from Vegetable Materials (et al.).
// RCE, 27, 2011, р. 79–156.
New Approach to Modeling Supercritical CO2 Extraction of
Cuticular Waxes: Interplay between Solubility and
Kinetics (et al.). // IECR, 54, 2015, № 17, р. 4861–4870.
Semiempirical models and acubicequation of state for
correlation of solids solubility in ScCO2 : „Dyesandcalix
[4] a renesas illustrative examples (et al.). // FPE, 426,
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2016, р. 37–46.

СТАТЕЛОВА Елена Боянова
STATELOVA Elena Boyanova
(07.09.1940, Хасково – 2008),
историк
Завършва история в Софий
ския университет (1962).
Специализира във: Франция,
Белгия, Русия и Италия.
Кандидат на науките (1970).
Доктор на науките (1983).
Н.с. (1970), ст.н.с. II ст. (1979), ст.н.с. I ст.
(1986) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „Нова българска история“
(1995–2008) в ИИстИ–БАН.
Член на: Президиум – ВАК (1991–1993; 2000–
2003), Научна комисия по исторически науки – ВАК
(1994), СНС по нова и най-нова история – ВАК, и
негов председател (1995–1999, 2004). Член на експерт
ните съвети при ДАА и НА–БАН.
Преподава във: Великотърновски университет
(1978–1980); Софийски университет (1987–1990).
Работи в областта на политическата, стопан
ската и културната история на България в периода
1878–1944. Редактор и съставител на множество до
кументални и мемоарни издания, свързани с новата
българска история.
Библиография
Източна Румелия (1878–1885) : Икономика, политика,
култура. – София, 1983. – 376 с.
Евлогий Георгиев и свободна България. – София,
1987. – 205 с.
Иван Евстратиев Гешов или трънливият път на съзиданието. – София, 1994. – 289 с.
История на българската дипломация 1879–1913 г. (съавт.). – София, 1994. – 503 с.
Константин Стоилов в политическия живот на България (съавт.). – София, 2001. – 315 с.

СТАТЕЛОВА Розмари
Константинова
STATELOVA Rosemary
Konstantinova
(29.07.1941, Варна), музиколог
Завършва музикална педаго
гика в Националната музикална
академия (1962).
Кандидат на науките (1980).
Доктор на науките (1996).
Ст.н.с. II ст. (1987), ст.н.с. I ст. в ИИзк–БАН
(1997).
Ръководител секция „Етномузикология“ (1997–
2007), член на НС на ИИзк–БАН (1993–2001). Ръко
водител катедра „Изкуство“, факултет „Изкуство,
култура и масови комуникации“ при Висше строи
телно училище, София (1994–1999).
Преподава в: Академия за театрално, танцово
и изобразително изкуство, Пловдив; Висше строи
телно училище, София; Софийски университет; Тех
нически университет, София; Югозападен универси

тет, Благоевград; университетите на Манчестър,
Великобритания; Берлин, Детмолд и Падерборн,
Германия.
Член на: СБК (1968–); Международен съвет за
традиционна музика при ЮНЕСКО (1999–2004) и
представител на българските етномузиколози и ет
нохореолози (2004–2014).
„Награда на Варна“ за многогодишно проучване
и отразяване на музикалната култура на град Варна
(1998); „Книга на годината“ от СБК (2003, 2012, 2017);
„Кристална лира“ на СМТДБ (2009, 2012).
Работи в областта на съвременната българ
ска и чужда музикална култура, популярната музика,
етномузикологията.
Библиография
Обърнатата пирамида : Аспекти на популярната музика. – София, 1993. – 120 с.
Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопоп музиката. – София, 2003. – 198 с.
The Seven Sins of Chalga : Toward an Anthropology of
Ethnopop Music. – Sofia, 2005. – 207 p.
Чуждата култура отблизо : Актуални музикални практики на сербите в двукултурната област Лужица
в Германия. – София, 2011. – 320 с.
Musikalische Begegnungen bei den Sorben. – Bautzen,
2013. – 298 p.

СТЕФАНОВА Диана
Иванова
STEPHANOVA Diana ivanova
(22.09.1950, София), биофизик
Завършва атомна физика в
Софийския университет (1973).
Кандидат на науките (1983).
Доктор на науките (2004).
Н.с. III ст. (1983), н.с. I ст.
(1984) в ЕЦБ–БАН; ст.н.с. II ст.
(1996), ст.н.с. I ст. (2008), професор (2010) в ИБФ/
ИБФБМИ–БАН.
Член на: ДФБ; Дружество на физиологич
ните науки; Дружество за ЕЕГ, ЕМГ и клинична
неврофизиология.
Грамота и награда от МОН и ФНИ (2003).
Работи в областта на невробиологията – ак
тивация и взаимодействие на съвкупността от
възбудимите структури в човешкото тяло, нерв
но-мускулните заболявания, изясняването на пато
физиологията на демиелинизиращи невропатии.
Библиография
Extracellular potentials of a single myelinated nerve fiber in
an unbounded volume conductor. // BC, 61, 1989,
p. 205–210.
A distributed parameter model of the myelinated human motor
nerve fibre: temporal and spatial distributions of action
potentials and ionic currents (et.al.). // BC, 73, 1995,
р. 275–280.
Myelin as longitudinal conductor: a multi-layered model of the
myelinated human motor nerve fibre. // BC, 84, 2001,
p. 301–308.
Chapter VI: Excitability and potentials of human fibres in
amyotrophic lateral sclerosis: model investigations. //
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Amyotrophic Lateral Sclerosis. – New York, 2006,
p. 155–178.
Computational Neuroscience : Simulated Demyelinating
Neuropathies and Neuronopathies. – Boca Raton, 2013,
148 p.

СТЕФАНОВА Елена
Александрова
STEFANOVA Elena
Aleksandrova
(12.06.1971, Сандански), физик
Завършва физика на ядрото
и елементарните частици в Со
фийския университет (1995).
Специализира
в:
Rutgers
University, Ню Джърси, САЩ
(2003–2005); Гьотинген, Германия (2001, 2002, 2003,
2007–2009); Росендорф, Германия (1999, 2000, 2001);
Texas Southern University, Хюстън, САЩ.
Доктор (2002).
Н.с. І ст. (2010), доцент (2015) в ИЯИЯЕ–БАН.
Работи в областта на ядрената структура
при високи спинове; ядрена спектроскопия на мно
годетекторни гама системи; измерване на магнит
ни моменти на състояния с много къси времена на
живот по метода на транзитното магнитно поле;
изследване на преходни ядра; създаване на програма
за радиационна защита.
Библиография
Structure of High-Spin States in 89Sr and 90Sr“ (et al.). // PRev
C, 63, 2001, 06.
Four-quasiparticle alignments in Ge-66 (et al.). // PRev C, 67,
2003, 054319.
Near Spherical Shell-Model Structure of the 21+ State in 40Ar
from g-factor Measurement (et al.). // PRev C, 72, 2005,
014309.
Evidence for the microscopic formation of mixed-symmetry
states from magnetic moment measurements (et al.). //
PRev C, 78, 2008, 031301.
Observation of positive-parity bands in Pd-109 and Pd-111 :
Enhanced γ softness (et al.) // PRev C, 86, 2012, 044302.

СТЕФАНОВА Кремена
Благовестова
STEFANOVA Kremena
Blagovestova
(15.11.1967, Варна), биолог
Завършва хидробиология и
опазване на водите в Софийския
университет (1991).
Специализира в Бремерха
вен, Германия (2002).
Доктор (2014).
Н.с. ІІІ ст. (1997), н.с. ІІ ст. (2001), н.с. І ст.
(2002), доцент (2016) в ИО–БАН.
Ръководител секция „Биология и екология на мо
рето“ (2017–).
Преподава във Висше военноморско училище,
Варна (2000–2002).
Член на: MedZoo Group (Асоциация на зоо
плантктонолози, изучаващи Средиземно и Черно

море); НТС–Варна; Национален съвет по биологично
разнообразие (2010–).
Грамота по случай 30 г. от създаването на ИО–
БАН (2003).
Работи в областта на морската биология и
екологовидовото разнообразие – сезонната и годиш
ната динамика, разпределението на морски и езерен
зоопланктон, инвазивните видове, разработване на
индикатори и класификационни системи по смисъла
на европейските законодателни инициативи.
Библиография
Temporal fluctuations of zooplankton communities in Varna
Bay (western Black Sea) and Sevastopol Bay (northern
Black Sea): a comparative study (et al.). // Proc. Joint
ICES/CIESM Workshop to Compare Zooplankton
Ecology and Methodologies between the Mediterranean
and the North Atlantic (WKZEM). – ICES Cooperative
Research Report, № 300, 2010, р. 70–75.
The non-native copepod Oithona davisae (Ferrari F.D. and
Orsi, 1984) in the Western Black Sea: seasonal and
annual abundance variability (et al.). // BIR, 2, 2013,
№ 2, р. 119–124.
Mesozooplankton in the open Black Sea: Regional and seasonal
characteristics (et al.). // JMSys, 135, 2014, р. 81–96.
Mnemiopsis leidyi distribution and biomass index as an
indicator of Good Environmental Status (GEnS) in
Bulgarian waters. // Report of the Joint CIESM/ICES
Workshop on Mnemiopsis Science. – A Coruña, Spain.
ICES CM 2014/SSGHIE, 14, 2014, р. 35–39.
Species composition of Black Sea marine planktonic copepods
(et al.). // JMSys, 135, 2014, р. 44–52.

СТЕФАНОВА-БАКРАЧЕВА
Маргарита Ангелова
STAFANOVA-BAKRACHEVA
Margarita Angelova
(19.04.1976, София), психолог
Завършва социална педаго
гика в Софийския университет
(1999).
Специализира в: Българска
асоциация по хипноза (2003); Фон
дация „Социални общности“ (2015–2017).
Доктор (2004).
Доцент (2011) в ИИНЧ–БАН.
Директор на Национална школа за докторанти
и млади изследователи в областта на социалните
науки, организирана от ИИНЧ (2014, 2015, 2016, 2017).
Преподава в: НАТФИЗ; Пловдивски универ
ситет; Софийски университет; Военна академия
(2014–2017).
Член на Международна асоциация за психоанали
тична аз-психология (2008).
Членува в: СУБ; Дружество на психолозите в
България; Дружество на Българската асоциация за
тренинг и развитие.
Награда на БАН за млад учен „ Проф. Марин
Дринов“ в областта на социалните науки (2006); на
града от СУБ за научни постижения в областта на
обществените науки (2006); отличие за млад учен на
името на чл.-кореспондент проф. Г. Пирьов (2013).
Работи в областта на изследването на психо
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социалната и националната идентичност, психично
то благополучие, справянето със стреса.
Библиография
Четиристатусен модел на решаване на кризата на интимността. // ПИз, 2008, № 1, с. 67–79.
Идентичността в 3 стъпки : статуси на идентичност
и интимност, удовлетвореност от живота и
щастие в зряла възраст. – София, 2009. – 176 с.
Статуси на психосоциална и национална идентичност,
ценности и субективно психично благополучие в
юношеска възраст (съавт.). – София, 2009. – 376 с.
Щастие и удовлетвореност от живота : В търсене на
пътя към себе си (съавт.). – София, 2015. – 249 с.
Идентичност и справяне със стреса. – София, 2017. – 316 с.

СТОЕВА (МЪГЛОВА) Пенка
Влайкова
STOEVA (MAGLOVA) Penka
Vlaykova

and Ethnoastronomy. – New York, 2015. – 969 р.

СТОЕВА Татяна Димова
STOEVA Tatyana Dimova
(01.09.1946, София), агроном
Завършва агрономство във
Висшия селскостопански инсти
тут, София (1970).
Кандидат на науките (1990).
Ст.н.с. ІІ ст. (2003), доцент
(2010–2011) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител Лаборатория
по растениевъдство (2011).
Работи в областта на генетиката, селекцията
и отглеждането на лекарствени растения, приложна
та ботаника
Библиография
vitro propagation of Pancratium maritimum L.
(Amaryllidaceae) by liquid cultures (et al.). // POP, 8,
2008, № 1, p. 45–46.
In vitro regeneration of Ruscus aculeatus L. – effective
micropropagation by shoot cultures (et al.). // POP, 8,
2008, № 1, p. 39–41.
Callus cultures and indirect regeneration of ruscus hypoglossum
in vitro (et al.). // BJAS, 19, 2013, р. 49–51.
Antiviral activity of melissa officinalis aqueous extract against
pseudorabies virus (et al.). // CR–ABS, 67, 2014, № 6,
р. 879–884.
Ex situ conservation of Ruscus aculeatus L. – Ruscogenin
biosynthesis, genome-size stability and propagation traits
of tissue-cultured clones (et al.). // BBEq, 29, 2015, № 1,
р. 27–32.
In

(15.03.1954, Стара Загора), физик
Завършва физика в Пловдив
ския университет (1976).
Доктор (2001).
Доцент (2010) в ИКИТ–БАН.
Специализира в: Институт
солнечно-земной физики, Иркутск, Русия (2004); Фи
зический институт, РАН, Москва (2006); National
Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG),
Egyptian Academy of Scientific Research and Technology,
Кайро (2016).
Член на: COSPAR Committee on Space Research
(COSPAR), European Society for Astronomy in Culture
(SEAC); Inter-union Commission for History of Astronomy
(ICHA); International Astronomical Union (IAU); Working
Group on Astronomy and World Heritage; International
Speleological Union (UIS); Commission on Physical
Chemistry and Hydrogeology of Karst.
Диплом от Община Стара Загора в чест на 40 г.
от полета на Гагарин (2001); отличие от Американ
ското геофизично дружество за провеждането на
Международна хелиофизична година (2010).
Работи в областта на кометните и планетни
те атмосфери, слънчевата корона, слънчевата и гео
магнитната активност, слънчево-земните изследва
ния, спелеологията и археоастрономията.
Библиография
Cave air temperature response to climate and solar and
geomagnetic activity (et al.). International Conference
„Solar Variability and Earth’s Climate“. // MSAI, 2005,
76, № 4, p. 1042–1047.
P/Halley Ionosphere and Spatial Distribution of Some
Constituents. Special issue: Dynamics of the Solar
Wind – Magnetosphere Interaction (et al.). // PSS, 53,
2005, № 1–3, p. 327–333.
Amateur observations of solar eclipses and derivation of
scientific data 36th COSPAR Scientific Assembly (et al.).
// ASR, 42, 2008, № 11, p. 1806–1813.
Investigation of the white light coronal structure during the total
solar eclipse on March 29, 2006 (et al.). // JASTP, 70,
2008, p. 414–419.
Thracian sanctuaries (et al.). // Handbook of Archaeoastronomy

СТОИЛОВА Ирина Миткова
STOILOVA Irina Mitkova
(10.05.1941, Пловдив), лекар
Завършва медицина в Меди
цинския университет, Пловдив
(1965).
Специализира в: Institute de
pathologie
experimentale – Insitute
de Medecine, Монпелие, Фран
ция (1974–1976; 1980); Лаборатория физиологии – Ме
дико-биологический институт, Москва (1978); Инсти
тут океанологии, Москва, (1980, 1982); Институт
исследование Космоса, АН, Москва, (1991, 1992,
2002); Scientific Institute for Research and health care
„Santa Lucia“, Рим, (1994); Institute Physiology, Брюксел
(1999–2002).
Кандидат на науките (1976). Доктор на науки
те (1991).
Н.с. (1974), ст.н.с. II ст. (1985), ст.н.с. I ст.
(2002) в ИКИ–БАН.
Ръководител лаборатория „Неврофизиология“
(1974–1992), ИИМ–БАН; група „Медико-биологични ас
пекти на слънчево-земните взаимодействия“ (1992–
2010) в ИКИ–БАН.
Член на: International Brain Research Organization
(IBRO, 1982); International Society of Hyperbaric Medicine
(1988); European Society of Neuroscience (ENA); New
York Academy of Science (2005); International Women in
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Science Association (2007); Българско дружество по не
врология; Planetary Societe.
Значка и грамота „Отличник на БАН“; орден и
грамота за участие в Научната програма на втория
космически българо-съветски полет; почетна грамо
та и медал за Космическата програма „Шипка“; гра
мота по случай 25 г. от полета на А. Александров;
орден „Кирил и Методий“.
Работи в областта на структурата и функции
те на мозъка, мозъчното кръвоснабдяване при остри
и хронични нарушения (експериментално и клинично),
поведението на човека при екстремални въздействия
(хипербария и космически полети), авиационната и
космическата биология и медицина, невро-физиоло
гични реакции при сън в Космоса, физиологични ре
акции при слънчево затъмнение, реакции на сърдеч
но-съдовата система при промени в геомагнитната
и слънчевата активност.
Библиография
Сънят в нормални условия и при екстремални въздействия. – София, 1995. – 100 с.
Човекът в екстремални условия. – София, 2000. – 204 с.
Man as an Object of geochemical and geophysical Influences. //
ARB, 17, 2003, p. 129–135.
Как и защо човекът спи : сън в Космоса. – София,
2008. – 152 с.
Geophysical variables and human health and behavior (et al.).
// JASTP, 70, 2008, № 2–4, p. 428–435.

СТОИЛОВА Красимира
Петрова
STOILOVA Krasimira
Petrova
(01.06.1952, София), специалист по
информационни технологии
Завършва автоматика и те
лемеханика в Техническия универ
ситет, София (1975).
Специализира в: Институт
по електроника и изчислителна техника, Рига (1983);
Институт по кибернетика, ЧСАН, Прага (1989).
Кандидат на науките (1981). Доктор на науки
те (2005).
Ст.н.с. ІІ ст. (1996), професор (2014) в ИТК/
ИККС–БАН.
Преподава във: Варненски свободен универси
тет (2005–).
Член на: Съюз по автоматика и информатика
(1994–), негов зам.-председател (2014–); член и научен
секретар (2003–) на Български комитет на ИФАК.
Златна значка от ФНТСБ (2003, 2013).
Работи в областта на оптимизирането на
сложни (йерархични) системи; информационните и
комуникационните технологии, интелигентните
транспортни системи.

E-Service Intelligence : Methodologies, Technologies and
Applications. – Berlin, 2007, р. 457–476.
Неитеративна координация с предсказване. – София,
2010. – 414 с.
A Self-Optimization Traffic Model by Multilevel Formalism. //
Autonomic Road Transport Support Systems. – 2016,
р. 87–111.

СТОИЛОВА Недялка Илиева
STOILOVA Nedialka Ilieva
(27.11.1964, Карлово), физик
Завършва физика в Пловдив
ския университет (1987).
Специализира в: Technical
University,
Клаустал-Целерфелд,
Германия (2001–2002, 2008, 2010,
2012, 2016); University of Ghent, Бел
гия (2002–2011); Триест, Италия
(1994, 1995–1999; 1999–2004); University of Queensland,
Брисбейн, Австралия (2000); University of Southampton,
Великобритания (2001, 2003); CERN, Женева, Швей
цария (2000, 2006, 2013, 2014).
Доктор (1993). Доктор на науките (2016).
Н.с. ІІ ст. (1995), н.с. І ст. (1999), ст.н.с. II ст.
(2001), доцент (2011) в ИЯИЯЕ–БАН.
Член на: Експертен съвет „Теоретична и
математическа физика“ (2011–2016); НС (2016–),
ИЯИЯЕ–БАН.
Преподава в: Технически университет, София
(2014–2015).
Член на: СФБ (1989–); Международен колокви
ум по групово-теоретични методи във физиката
(2015–2016).
Работи в областта на теоретичната и мате
матическа физика – обобщени квантови статисти
ки; теорията на представянията на супералгебрите
на Ли; физическите свойства на клас от неканонични
квантови системи – Вигнерови квантови системи.
Библиография
Many-body Wigner quantum systems (et al.). // JMP, 1997, 38,
р. 2506–2523.
The paraboson Fock space and unitary irreducible representations
of the Lie superalgebra osp (1|2n) (et al.). // Commun.
Math. Phys. 2008, 281, р. 805–826.
An exactly solvable spin chain related to Hahn polynomials (et
al.). // SIGMA 7 033, 2011, 13 p.
The parastatistics Fock space and explicit Lie superalgebra
representations. // JPA, 46 475202, 2013, 14 p.
Gel’fand-Zetlin basis for a class of representations of the Lie
super algebragl (∞|∞) (et al.). // JPA, 49 165204, 2016,
21 p.

Библиография
Noniterative coordination in multilevel systems (et
al.). – Dordrecht, 1999. – 268 р.
Портфейлна оптимизация – информационна услуга в
Интернет (съавт.). – София, 2005. – 275 с.
E-Intelligence in Portfolio Investment Optimization (et al.). //
273

СТОИЛОВА Оля Стоилова
STOILOVA Olya Stoilova
(29.12.1973, София), физикохимик
Завършва химия и физика в
Софийския университет (1998).
Специализира в Université de
Liègе (ULg), Белгия (2004–2005).
Доктор (2001).
Н.с. II ст. (2002), н.с. I ст.

(2004), доцент (2010) в ИП–БАН.
Научен секретар на направление „Нанонауки,
нови материали и технологии“, ИП–БАН.
Член на: Работна група по кариерно развитие
към Science Europe (2013); Национален съвет за инова
ции (2013); Комитет за наблюдение на ОП–РЧР (2015).
Работи в областта на дизайна на микро- и на
ноструктурирани хибридни материали от природни и
синтетични полимери – получаване, характеристики,
свойства, приложение в селското стопанство, био
медицината, биотехнологията, хранително-вкусова
та промишленост, екологията и др.
Библиография
Complex
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За аграрните отношения в средновековна България : XI–
XIII в. – София, 1964. – 206 с.
Гръцки извори за българската история : Т. 7 (съст.). – София, 1968. – 360 с.
Първата война между България и Византия при цар Симеон и възстановяването на българската търговия в Цариград. // ИИИ, 20, 1968, № 3, с. 167–200.
България при Асеневци. – София, 1978. – 192 с.
Извори за историята на София : IV–XIV в. (съавт.). – София, 1980. – 77 с.

ЦАНКОВА-ПЕТРОВА Цанка
Тодорова
TZANKOVA-PETROVA Tzanka
Todorova

(14.12.1936, София), биохимик
Завършва химия, производ
ствен профил, в Софийския уни
верситет (1959).
Специализира в: Политехни
ка на Лодз, Полша (1971); Поли
техника на Западен Берлин (1982);
Институт по органична химия,
Стокхолм (1978, 1980); Германия (1976); Университет
на Хохенхайм, Щутгарт, Германия (1986).
Кандидат на науките (1977).
Н.с. ІІ ст. (1971), н.с. І ст. (1974) в ИОХ с Цен
тър по фитохимия – БАН; ст.н.с. ІІ ст. (1984) в
ИФиз–БАН.
Член на: СНР, НТС.
Значка „Отличник на БАН“ (1981).
Работи в областта на природните вещества;
химията на терпеноиди – изолиране, идентифицира
не, структурни изследвания, химични трансформа
ции в подбрани обекти, свързани с икономиката, вкл.
български етерични масла, диворастящи и културни
лечебни растения.
Библиография
Сескитерпеноиди в българското етерично масло от
здравец (Geranium macrorrhizum L.) : Дис. – София,
1977. – 95 л.

(18.11.1940, София), юрист
Завършва държавни и правни
науки в Софийския университет
(1963).
Кандидат на науките (1975).
Първата жена юрист доктор на
науките (2001) и член-кореспондент на БАН (2008).
Асистент (1975), гл. асистент (1978); доцент
(1987), професор (1995) в Софийски университет.
Специализира във: Варшава и Краков, Полша;
Санкт Петербург, Русия; Нанси, Франция; Хамбург,
Германия; Бърно, Чехия и др.
Преподава в: Пловдивски университет; УНСС;
Нов български университет. Зам.-декан на ЮФ
(1987–1992), Софийски университет; ръководител Ка
тедра по частноправни науки (1991–1995), Пловдивски
университет.
Член на: Учредителния НС (1993), НС (2007–
2010), ИПИ–БАН.
Член на: Френска асоциация „Henri Capitant”;
УС и зам.-председател на SOS Kinderdorf в България
(1995–2015); Консултативен съвет по законодател
ството на 39. и 40. НС (2001–2009).
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Съдия в Конституциония съд на Р. България
(2009–).
Член на СНС по правни науки – ВАК (1991–1998,
председател 1998–2003); гл. научен секретар на ВАК –
МС (2003–2009); член на УС и зам.-председател на НС
за научни изследвания – МОН (1992–2004).
Работи в областта на гражданското, личното,
семейното, наследственото право.
Библиография
Завещанието в българското наследствено право. – София, 1985. – 176 с.
Промените в наследственото право. – София, 1994.
– 196 с.
Фактическото съпружеско съжителство и българското
семейно право. – София, 2000. – 188 с.
Закон за наследството : [Научноприложен коментар :
Проблеми на правоприлагането : Анализ на съдебната практика : Нормативен текст] (съавт.).
– София, 2016. – 668 с.
Семеен кодекс 2009 г. и Семеен кодекс 1985 г. – съпоставка на текстовете (съавт.) . – София, 2016. – 324 с.

ЦАРВУЛКОВА-ДЕНКОВА
Румяна Тодорова
TSARVULKOVA-DENKOVA
Rumyana Тodorova
(14.02.1938, София), биолог
Завършва медицина в Меди
цинския университет, София (1962).
Специализира в: Унгария
(1979); Италия (1982).
Кандидат на науките (1976).
Н.с I ст. (1976), ст.н.с. II ст. в ИМф–БАН (1989).
Член на: Българско анатомично дужество; Ев
ропейска федерация по експериментална морфология.
Работи в областта на експерименталната
морфология – хистохимия на женската гонада – ен
докринна, паракринна и автокринна регулация на ова
риалната стероидогенеза при бозайниците и човека.
Библиография
Хистохимия и хистофизиология на яйчника в постнаталното развитие и при хибернацията при Сitellus
citellus L. : Дис. – София, 1976. – 274 л.
Ръководство по електронна микроскопия (съавт.). – София, 1991. – 154 с.
Relaxin as a Regulator of Porcine Granulosa Cell Steroidogenesis
and Proliferation (et al.). // ER, 32, 1998, № 1, р. 33–42.
Porcine granulosa cells produce a progesterone secretion
inhibitory activity (et al.). // ER, 33, 1999, № 1, р. 33–37.
Effect of indomethacin on steroid production of endothelin-1
treated ovarian granulose cells. // MFECP, 25, 2002,
№ 6, р. 235–239.

ЦВЕТКОВА Бистра Андреева
ZVETKOVA Bistra Andreeva
(30.08.1926, София – 16.08.1982),
историк
Завършва история в Софий
ския университет (1948).
Специализира в: Кайро (1958);

Париж (1961–1962).
Кандидат на науките (1952). Доктор на науки
те (1972).
Н.с. (1952), ст.н.с. II ст. (1962) в ИИстИ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1955–1958;
1966–1982), доцент (1969), професор (1974–1982); извън
реден професор, Университет Марсилия, Франция
(1974–1976).
Ръководител на Комисия за турски извори през
XV–XVIII в. в ИИстИ–БАН (1952–1977).
Секретар на СНР (1976–1982). Ръководител на
учна секция на Ръкописно-документалния сектор на
НБКМ (1977–1980).
Доктор хонорис кауза на Страсбургски универ
ситет, Франция (1981).
Изследва историята на България, на балкански
те народи и на Османската империя XIV–XVIII в.
Библиография
Турски извори за българската история : Т. 1; 3; 5
(съст.). – София, 1964; 1972; 1974.
Паметна битка на народите. – Варна, 1969. – 335 с.
Хайдутството в българските земи през XV–XVIII в. :
Студия и документи. – София, 1971. – 428 с.
Чужди пътеписи за Балканите : Том 1 : Френски пътеписи за Балканите XV–XVIII в. (съавт.). – София,
1975. – 535 с.
Les Institutions ottomanes en Europe. – Wiesbaden,
1978. – 134 р.

ЦВЕТКОВА Бонка Иванова
TZVETKOVA Bonka Ivanova
(28.01.1940, София), микробиолог
Завършва биология, профил
по микробиология, в Софийския
университет (1962).
Специализира
в
Русия
(1982–1983).
Кандидат на науките (1967).
Н.с. IІІ ст. (1963), н.с. ІІ ст.
(1974), н.с. І ст. (1974), ст.н.с. ІІ ст. (1987) в ИМикБ–
БАН.
Ръководител на: секция „Биосинтеза на белтък
и аминокиселини“ (1991–1995); секция „Микробен био
синтез и биотехнологии“ (2000–2004) в ИМикБ–БАН.
Преподава в Софийски университет (1974–1975).
Работи в областта на изолирането, селекцията
и култивирането на дрождеви щамове, продуценти
на биологично активни вещества, едноклетъчен про
теин, аминокиселини, ензими, регулаторните и кон
тролните механизми на биосинтеза, физиологичното
и технологичното оптимизиране на ферментационни
процеси.
Библиография
Fuzzy regression modeling of batch cultivation of lactose
utilising yeast’s using nefrit (et al.). // BBEq, 12, 1998,
№ 2, p. 130–134.
Effect of formaldehyde on the growth and protein biosynthesis
of Candida didensii 74–10 in transient regimes under
nitrogen limitation (et al.). // BJAS, 6, 2000, р. 339–344.
Neuro-fuzzy prediction of uricase production (et al.). // BE, 22,
2000, № 4, p. 363–367.
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Influence of the dilution rate on the bioproductivity of lactoseutilising yeasts: Fuzzy Logic Modeling (et al.). // ZN, 58c,
2003, р. 381–385.
Effect of furfural on the growth of lactose-utilizing Candida
blankii 35 (et al.). // WJMB, 20, 2004, р. 219–233.

ЦВЕТКОВА Галина
Василева
TZVETKOVA Galina Vasileva
(24.10.1951, София), специалист по
роботика
Завършва
автоматизация
на производството в Техническия
университет, София (1976).
Специализира
в
Tokai
University, Япония (1996–1997).
Кандидат на науките (1984).
Н.с. I ст. (1988), ст.н.с. II ст. (2000), доцент
(2006) в ИМех–БАН.
Работи в областта на механо-математическо
то моделиране и числено симулиране на управляеми
механични системи, манипулационните и мобилни
роботи, идентификацията на кинематични и дина
мични параметри, моделирането на колективно по
ведение, сложни системи за управление, системи с
изкуствен интелект.
Разработка и практическа реализация на управле
нието на първия експериментален промишлен робот
ПРОБО’87.
Библиография
A General View of Complex Control Systems : Their
Evolutionary Development and Intelligence. // Proc.
1995 ISIC Workshop „Architectures for Semiotic
Modeling and Situation Analysis in Large Complex
Systems“. – Monterey, 1995, p. 213–218.
Inverse Kinematics for Redundant Manipulators using the Fast
Similarity Factorization. ESS’98. (et.al.) // 10th European
Simulation Symposium and Exhibition. – Nottingham,
1996, p. 86–89.
Extracting Inertial Parameters from Robotic Manipulators
Dynamics. // IJSCE, 3, 2013, № 6, p. 76–80.
The First Bulgarian Industrial Robot „PROBO“ 1987. // JTAM,
43, 2013, № 4, 2013, p. 93–96.
On the Modeling and Simulation of Collision and CollisionFree Motion for Planar Robotic Arm. // IJERS, 1, 2015,
№ 9, p. 182–186.

ЦВЕТКОВА Елисавета
Борисова
TSVETKOVA Elissaveta
Borisova
(05.07.1940, Велико Търново),
ембриолог
Завършва медицина, профил
по цитология и ембриология, в
Медицинския университет, София
(1964).
Специализира в: Германия; Русия; Франция.
Кандидат на науките (1976).
Н.с. (1970), ст.н.с. ІІ ст. (1985) в ИМф/
ИЕкспМед–БАН.

Преподава в: Югозападен университет, Благо
евград; Медицински университет; Софийски универ
ситет (1976–1995).
Член на: Българско дружество по биореология,
Дружество на патолозите, Дружество на анатоми
те, хистолозите и ембриолозите, СНР, Международ
но дружество по птеридинология, Балкански меди
цински съюз (1977–1982).
Значка за почетен изобретател от ИНРА
(1977); награда „Акад. А. Пухлев“ от БАН и Софий
ския университет.
Работи в областта на сравнителната ембри
ология – цитология, цитохимия, флуоресцентна ци
тохимия; биомеханика/биореология на кръвта и на
кръвните клетки; клетъчна биология; изследвания в
областта на рака и левкемията.
Библиография
Human bone marrow granulocyte-macrophageal colonies (GMCs) in vitro: Myeloid cells in health and in cases of myeloid
leukemia. // CHM, 30, 2004, № 3–4, р. 480–484.
Whole blood viscosity and erythrocyte hematometric indices in
chronic heroin addicts. // CHM, 35, 2006, р. 129–133.
Changes in blood viscosity and erythrocyte indices in chronic
heroin abusers. // AMA, 12, 2007, р. 67–71.
Hemorheological changes and characteristic parameters derived
from whole blood viscometry in chronic heroin addicts. //
CHM, 39, 2008, № 1–4, р. 53–61.
Leukocyte Cytochemistry and Hematometric Indices in Chronic
Heroin Addicts. // AMA, 13, 2008, р. 159–163.

ЦВЕТКОВА Таня Цветанова
TSVETKOVA Tania
Tsvetanova
(16.06.1949, Пловдив), физик
Завършва физика на твърдо
то тяло в Софийския универси
тет (1975).
Специализира в: Универси
тет на Съри, Великобритания
(1990, 1996, 2005); Университет на
Белфаст, Северна Ирландия (2003, 2006); Универси
тет на Ексетър, Великобритания (2011).
Кандидат на науките (1991).
Ст.н.с. ІІ ст. (2000), доцент (2011) в ИФТТ–БАН.
Член на СФБ.
Работи в областта на материалознанието, фи
зиката на повърхността и тънките слоеве, йонната
имплантация и йонно-лъчевото модифициране на ши
рокозонни материали, оптически запис на информа
ция и йонно-лъчева литография, йонно-лъчевото мо
дифициране на полимери, нов метод за наноразмерен
оптически запис на информация за целите на архиви
ране на големи бази данни.
Библиография
A new surface phenomenon in thin As-Se chalcogenide films.
// ML, 9 , 1990, № 7–8, р. 266–268.
Ion beam modification of amorphous silicon-carbon alloys. //
Beam Processing of Advanced Materials. – 1996, p. 207.
Fabrication of nano-scale optical patterns in amorphous silicon
carbide with focused ion beam writing (et al). // Vacuum,
79, 2005, № 1–2, р. 100–105.
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Optical contrast formation in amorphous silicon carbide with
high-energy focused ion beams (et al). // NIMPR–B, 267,
2009, р. 1583–1587.
Focused ion beam optical patterning of ta-C films (et al). //
SCT, 306, 2016, р. 341–345.

ЦВЕТКОВА-ГОЛЕВА Вендулка
Иванова
TSVETKOVA-GOLEVA
Vendulka Ivanova

Heavy metal biosorption sites in Penicillium cyclopium (et al.).
// JASEM, 10, 2006, № 3, р. 117–121.
Biosorption of Binary Mixtures of Cooper and Cobalt by
Penicillium brevicompactum (et al.). // ZN, 62c, 2007,
р. 261–264.
Application of hybrid hydrogels of Penicillium cyclopium cells
immobilized in polymer network for heavy metal ions
uptake (et al.). // EEEP, 4, 2008, р. 21–27.
Cd (II) stress response during the growth of Aspergillus niger B
77 (et al.). // JAM, 104, 2008, р. 178–184.

(26.12.1934, София), геолог
Завършва геохимия в Софий
ския университет (1957).
Специализира в Русия и
Чехия.
Кандидат на науките (1972).
Н.с. (1960), ст.н.с. II ст. (1985) в ГИ–БАН.
Работи в областта на системното изследване
на акцесорни и тежки минерали, както в магматич
ните скали, така и в разсипите, включително черно
морските плажове и шелфови пясъци.
Библиография
Илюстрован технически речник за всички (съавт.). – София, 1971. – 319 с.
Акцесорни минерали в рилските гранити : Дис. – София,
1972. – 189 л.
Accumulation of heavy minerals in landslides in the Bourgas
area of the Black sea coast (et al.). // Marine Geology,
54, 1984, p. 309–318.
The landslides on the Bulgarian Black sea coast as a source of
heavy minerals. // Landslides : Proceedings of the Fifth
International Symposium on Landslides. – Rotterdam,
1988.
Изменения в накоплении тяжелых минералов в осадках
береговой зоны болгарского побережья. // ТИО, 1,
1992, с. 84–91.

ЦЕКОВА Колишка Ванчева
TSEKOVA Kolishka
Vancheva
(17.11.1950, с. Царева поляна,
Хасковско), микробиолог
Завършва химия в Софийския
университет (1973).
Кандидат на науките (1985).
Н.с. І ст. (1983), ст.н.с.
ІІ ст. (2003), доцент (2011) в

ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Микробна екология“ (2005–
2012); лаборатория „Микробен биосинтез и екология“
(2012–2016) в ИМикБ–БАН.
Работи в областта на биосинтеза на биоло
гично активни съединения (органични киселини и ен
зими), биосорбцията на тежки метали от свободни
и имобилизирани клетки от филаментозни гъби, де
токсификацията на водни екосистеми, замърсени с
ксенобиотици.

ЦЕНОВА-НУШЕВА Миглена
Михайлова
TZENOVA-NUSHEVA Miglena
Mihaylovа
(17.05.1974, Плевен), музиковед
Завършва музикална педаго
гика и хорово дирижиране в На
ционална музикална академия, Со
фия (1998).
Специализира в: Национална
музикална академия (1993–1995); Четвърти инсти
тут на Конфуций Дакуан, Пекин (2009).
Доктор (2002).
Н.с. II ст. (2005), н.с. I ст. (2008), доцент (2011)
в ИИИзк–БАН.
Научен секретар (2014–2016), член на НС на
ИИИзк (2014–2017).
Член на ОС на БАН (2016–2017).
Преподава в: Академия за театрално, танцово
и изобразително изкуство, Пловдив (2011–2013); На
родно читалище „Цар Борис III – 1928“, София.
Член на СБК (2002–).
Награда от БАН за млад учен „Проф. Марин
Дринов“ (2006); Награда „Книга на годината“ от
СБК (2015); Грамота и медал от Съюза на народните
читалища за цялостен принос в културния живот на
столицата и страната.
Работи в областта на историята на музи
калния театър в България, Пекинската опера Дзин
дзю, виетнамската традиционна опера, музиката и
символиката в японския традиционен театър Кабу
ки, музикалната педагогическа работа с деца и уче
ници след кохлеарна имплантация и със специални
потребности.
Библиография
Български музикален театър 1890–2001 : Опера, балет,
оперета, мюзикъл : Т. 2. Театри, трупи, постановки (съавт.). – София, 2005. – 407 с.
Български музикален театър 1890–2005 : Опера, балет,
оперета, мюзикъл : Т. 3. Постановчици, диригенти, режисьори, хореографи, сценографи, хормайстори (съавт.). – София, 2008. – 816 с.
Пекинската опера Дзин дзю. – София, 2010. – 388 с.
Български музикален театър 1890–2010 : Опера, балет,
оперета, мюзикъл : Т. 4. Рецензии, отзиви, коментари (съавт.). – София, 2015. – 768 с.

Библиография
Phosphatase production and activity in copper (II) accumulating
Rhizopus delemar (et al.). // EMT, 33, 2003, р. 926–931.
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ЦИБРАНСКА-ЦВЕТКОВА Ирен
Хернани
Tzibranska-Тzvetkova Iren
Hernani
(01.12.1954, Лом), инженер-химик
Завършва технология на ор
ганичния синтез в Химикотехно
логичния и металургичен универ
ситет (1976).
Специализира в: ENSIGC,
Toulouse, Франция (1985; 2000); ТU Хановер, Герма
ния (2001); TU Кайзерслаутерн, Германия (2005, 2008);
Imperial College, Лондон (2011).
Кандидат на науките (1985).
Ст. асистент (1986), гл. асистент (1991), до
цент (1999) в ХТМУ. Професор (2014) в ИИХ–БАН.
Преподава в ХТМУ (1999–2014); University of
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Член на: Международна фондация за универси
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професор (2006) в Софийския университет.
Ръководител катедра „Езици и култури на Из
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или in vitro изследване действието на биологично ак
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мутагенеза, хидробиологията и ихтиологията, му
тагенезата от околната среда – радиоадаптация,
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Царската гробница с кариатидите. – София, 2012. – 129 с.
Севтополис – градът на Севт III (съавт.). – София,
2016. – 131 с.

ЧИЧОВСКА Весела
Александрова
Chichovska Vesela
Alexandrova
(14.01.1940, Пловдив – 16.06.1995),
историк
Завършва история в Софий
ския университет (1964).
Специализира в Русия (1974).
Кандидат на науките (1968).
Доктор на науките (1988).
Н.с. II ст. (1969), н.с. I ст. (1972), ст.н.с. II ст.
(1977), ст.н.с. I ст. (1990) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „Най-нова българска исто
рия“ (1989–1993) в ИИстИ–БАН.
Член на СНС по нова и най-нова история – ВАК.

Работи в областта на най-новата история на
България.
Библиография
Соболевата акция. – София, 1972. – 109 с.
Культурные связи Болгарии с балканскими странами
(1944–1948). // ЕН, 9, 1979, 247–273.
Международна културна дейност на България 1944–
1948. – София, 1990. – 409 с.
Политиката срещу просветната традиция. – София,
1995. – 460 с.
Съдът над историците : Българската историческа наука в документи и дискусии : Т. 1 : 1944–1950 (съавт.). – София, 1995. – 495 с.

ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА
Росица Добрева
CHOBANOVA-KOVACHEVA
Rossitsa Dobreva
(02.12.1956, Харманли), икономист
Завършва икономика в УНСС
(1978).
Специализира в: Interuniversity
center, Дубровник (1990); Брюксел
(1993); Central European University,
Будапеща (1996); University of Sussex, Великобритания
(1999); Вашингтон (2002).
Кандидат на науките (1983) в Русия. Доктор на
науките (2008).
Н.с. III ст. (1984), н.с. II ст. (1985), н.с. I ст.
(1987), ст.н.с. II ст. (1998), ст.н.с. I ст. (2009), профе
сор (2011) в ИкИ/ИИкИ–БАН.
Научен секретар на секция „Икономическо раз
витие“; член на НС (2009–), ИкИ/ИИкИ–БАН.
Научен секретар на БАН по социално-икономи
ческите науки (2008–2013); член на АС на ЦО–БАН
(2008); член на УС на БАН (2008–2013).
Зам.-ректор (2016–); председател на НС (2016–),
Висше училище по телекомуникации и пощи, София.
Преподава в: ЦО–БАН; Великотърновски уни
верситет; Лесотехнически университет; Нов бъл
гарски университет; Пловдивски университет; Вис
ше училище по застраховане и финанси; Staffordshire
University, Великобритания (1992); University of
Richmond, САЩ (2008) и др.
Член на: СУБ – председател на Творчески фонд
(1999–2002), председател секция „Икономически науки“
(2007–2011, 2016–); European economic association (2006);
Internаtional association for economics and management in
wood processing and furniture manufacturing – WoodEma
(2015); American association for advancement in science,
Вашингтон (2017) и др.
Отличителен знак от Американската асоциа
ция за напредък на науката (2002); дипломи от ФНТС
(2003, 2013); юбилейна значка (2004) и грамоти за на
учни постижения (2004, 2013) от СУБ; златна значка
от Националния конвент на експертите за принос в
науката (2006); грамоти от Клуб „Жени в науката
и индустрията“ (2010–2016); златна монета на Съве
та на Европейската научна и културна общност за
съвременна активна дейност в науката (2013) и др.
Работи в областта на икономиката и управ
лението на знанието; научната, технологичната и
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иновационната политика и иновационния менидж
мънт; сравнителните изследвания и управлението на
иновациите.

ЧОЛОВА Цветана Благоева
CHOLOVA Zvetana Blagoeva

Библиография
Иновации и икономическо развитие. // ИМ, 2003, № 2,
с. 3–35.
Innovativeness of a national economy : The case of
Bulgaria. – 2011. – 361 p.
Търсене и предлагане на НИРД в бизнес и държавен сектори в България. // ИИ, 2014, № 3, с. 3–32.
Leveraging Stakeholder Knowledge in the Innovation Decision
Making Process, International. // JBCRM, 6, 2016, № 3,
p. 163–181.
Българо-македонското научно и иновационно сътрудничество (съавт.). – София, 2017, с. 191–196.

Завършва история и фило
софия в Софийския университет
(1972).
Кандидат на науките (1979).
Н.с. II ст. (1979), н.с. I
ст. (1983), ст.н.с. II ст. (1987) в
ИИстИ–БАН.
Научен секретар (1989–2002) на ИИстИ–БАН.
Член на СНС по стара, средновековна история
и археология – ВАК.
Преподава в: Софийски университет; Велико
търновски университет, Нов български универси
тет. Ръководител департамент „История“ в НБУ
(2007–2012).
Член на: БИД; СУБ; Национална асоциация на
византолозите в България.
Награда „Проф. Васил Златарски“ от БАН.
Работи в областта на средновековната исто
рия на България, Византия, Европа, средновековната
култура.

ЧОЛАКОВА Кристалина
Христова
TCHOLAKOVA Kristalina
Hristova
(12.03.1916, Бяла – 2009), филолог
Завършва класическа фило
логия в Софийския университет
(1940).
Специализира в Москва и
Санкт Петербург, Русия.
Н.с. (1949), ст.н.с. ІІ ст. (1962), ст.н.с. І ст. (1975)
в ИБЕ–БАН.
Ръководител секция „Българска лексикология и
лексикография“ (1969–1986), зам.-директор (1970–1988)
на ИБЕ–БАН.
Член на Комисията по лексикология и лексикогра
фия към Международния комитет на славистите.
Орден „Кирил и Методий“ І ст. (1971); медал
„100 г. БАН“ (1969); заслужил деятел на науката.
Работи в областта на лексикологията, фразе
ологията, теорията на лексикологията, лексикогра
фията и граматиката на българския език. Един от
авторите на: Речник на съвременния български кни
жовен език, Т. 1–3 (под гл. редакция на акад. Ст. Ро
мански, 1955–1959); Ръководство за съставяне на Реч
ник на българския език (1966); Фразеологичен речник
на българския език, Т. 1–2 (1974–1975); съредактор и
главен редактор на академичния многотомен Речник
на българския език (Т. І–VІІІ).
Библиография
Частиците в съвременния български книжовен език. – София, 1958. – 101 с.
Омоними в съвременния български книжовен език. //
ИИБЕ, 6, 1959, с. 65–98.
Към въпроса за формата на фразеологичната единица. //
ИИБЕ, 15, 1967, с. 139–181.
За лексико-граматичната еквивалентност на фразеологичната единица с думата. // Славистичен сборник. – София, 1968, с. 209–219.
Езикови фактори, обуславящи семантичните вариации на лексикалната единица. // ИИБЕ, 23, 1979,
с. 156–176.

(11.04.1949, София), историк

Библиография
Естественонаучните знания в средновековна България. – София, 1988. – 401 с.
Българската църква и опитите за уния през Средновековието. // Религия и църква в България. – София,
1999, с. 116–130.
Другото християнство – дуалистичната църква в средновековна Европа. // Реформацията – история и
съвременни измерения. – София, 2007, с. 39–59.
Държава, църква и култура в Югоизточна Европа през
средните векове. // Етноси, култури и политика
в Югоизточна Европа. – Юб. сб. в чест на проф.
Цветана Георгиева.  – София, 2009, с. 97–115.
Образованието в средновековна България. – София,
2013. – 316 с.

ЧОРОЛЕЕВА Мария
Георгиева
CHOROLEEVA Mariya
Georgieva
(19.11.1941, Кричим), филолог
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1964).
Специализира в Институт
русского языка, РАН, Москва

(1969).
Кандидат на науките (1973). Доктор на науки
те (2005).
Н.с. (1970), ст.н.с. ІІ ст. (1982), ст.н.с. І ст.
(2006) в ИБЕ–БАН.
Ръководител секция „Българска лексикология и
лексикография“ (1985–1990, 2001–2010) в ИБЕ–БАН.
Член на: Комисия по лексикология и лексикогра
фия към Международния комитет на славистите
(1985–); Международна асоциация по семиотика; Бъл
гарското семиотично дружество; СУБ.
Работи в областта на семантиката, лек
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сикологията и
граматиката.

лексикографията,

семиотиката,

Библиография
Адективация на причастията в съвременния български
книжовен език : Дис. – София, 1972. – 283 л.
Съкращаването и съкращенията в българския език (съавт.). – София, 1982. – 200 с.
Семантичната категория степен и нейното изразяване в съвременния българския език. – София,
2007. – 196 с.
Принципите на тълковния речник – център на теорията на лексикографията. // Българският език
и литература в славянски и в неславянски контекст. – Сегед, 2011, с. 368–373.
История и современное состояние болгарской лексикографии. // Славянская лексикография. – Москва,
2013, с. 61–90.

ЧУКОВА Румяна Андреева
CHUKOVA Rumyana
Andreeva
(18.04.1961, София), историк
Завършва история и фило
софия в Софийския университет
(1984).
Кандидат на науките (1996).
Н.с. I ст. (2002), ст.н.с. II ст.
(2009) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „История на света и меж
дународните отношения в ново и най-ново време“
(2012–2016); член на НС, ИИстИ–БАН.
Преподава в: Нов български университет (1999–
2003); Великотърновски университет (2000–2002),
Варненски свободен университет.
Член на: СУБ; Central Eurasian Studies
Society (CESS).
Работи в областта на новата и най-новата
българска и световна история, съвременната исто
рия на Централна Азия, историографията, теория
та на нацията и национализма.
Библиография
Нация и национализъм в българската история. – София,
1998. – 180 с.
Comparative Studies of Christian-Muslim Communities
Relationships : Central Asian and Bulgarian cases. // Civil
Society in Central Asia : The Problems of Modernization
and Islamic Revival. – Bishkek, 2000.
Централна Азия – трансформации на идентичността. – София, 2007. – 460 с.
Индоктринацията на култа към Тимур в съвременната
узбекска идеология. // Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сб. в чест на проф. дин Валери
Стоянов. – София, 2011, с. 328–338.
Болгарская санитарная миссия на Дальнем Востоке в
1904–1905 гг. как выражение милосердия и благодарности к русскому народу и Дому Романовых. //
У истоков Российской государственности : Роль
женщин в истории династии Романовых. – Калуга,
2012, с. 465–484.

ШАРОВА Крумка Крумова
SHAROVA Krumka Krumova
(10.08.1924, Гоце Делчев – 22.10.2006),
историк
Завършва история в Софий
ския университет (1948).
Кандидат на науките (1953).
Асистент в Софийския уни
верситет (1949–1950); н.с. (1953),
ст.н.с. ІІ ст. в Института по ис
тория на БКП (1956); ст.н.с. II ст. (1961), ст.н.с. І ст.
(1973) в ИИстИ–БАН.
Ръководител секция „История на българския
народ XV–XIX в.“ (1973–1989); научен секретар (1962–
1965) в ИИстИ–БАН.
Научен секретар на БАН (1979–1981).
Преподава в Софийски университет (1973–1990).
Член на БИД.
Работи в областта на историята на българ
ския народ XV–XIX в., историята на българското
революционно движение през XIX в.
Библиография
Любен Каравелов и българското освободително движение 1860–1867. – София, 1970. – 434 с.
Опит за реконструкция на незапазени писма на В. Левски, Л. Каравелов, Г. Живков, Д. Хр. Попов и др. :
Ч. 1 : От края на 1870 и нач. на 1871 – апр. 1872.
// ИДА, 51, 1986, с. 3–56; 52, 1986, с. 1–92; 53, 1987,
с. 29–99.
Васил Левски и Любен Каравелов в началната история
на Българския революционен централен комитет
(1869–1870). // ИП, 1987, № 7, с. 66–89.
БРЦК – партията на българската национална революция. – София, 1990. – 91 с.
Планът за въстание в България през 1869 г. и идеята
на В. Левски за вътрешни чети. (Към въпроса за
прехода от четническа тактика към новите организационни принципи на БРЦК). // Българското
революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК. – София, 2000, с. 7–36.

ШЕСТАКОВА (ДЕНКОВА)
Павлета Стоянова
SHESTAKOVA (DENKOVA)
Pavletta Stoyanova
(09.11.1963, Айтос), химик
Завършва химия в Софийския
университет (1988).
Специализира в: Katholieke
Universiteit, Льовен, Белгия (2013–
2014); Vrije Universiteit, Брюксел

(2006–2012).
Доктор (2006).
Н.с. III–I ст. (1994-2010), доцент (2010), профе
сор (2017) в Център по ЯМР в ИОХЦФ–БАН.
Зам.-директор (2012–2017), член на НС (2008–),
ИОХЦФ–БАН.
Член на: УС (2017–); АС (2013–), БАН.
Преподава в Софийски университет.
Член на УС на COST Акция CM1203:
Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience
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(PoCheMon) (2012–2016).
Работи в областта на приложението на ЯМР
спектрални методи за изследване на: молекулна
структура, динамика и взаимодействия на синте
тични и природни биологично активни вещества; ка
чествен и количествен анализ на състава на сложни
смеси, представляващи екстракти от природни из
точници; структура, размери и динамика на нанораз
мерни агрегати на базата на повърхностно-активни
вещества и полимери (смесени мицели, липозоми, ко
нюгати) с потенциално приложение като лекарство
доставящи системи и др.

by Trichosporon cutaneum (et al.). // Proc.BioPS, 1,
2004, p. 32–35.
Interection kinetics of monochlorophenols and phenol
degradation by Trichosporon cutaneum R57 (et al.). //
Proc.BioPS, 1, 2005, p. I–59–I–70.
Influence of various phenolic compounds on phenol hydroxylase
activity of a Trichosporon cutaneum strain (et al.). // ZN,
62с, 2007, № 1–2, р. 83–86.

Библиография
Mixed micelles of Triton X-100, sodium dodecyl dioxyethylene
sulfate, and Synperonic L61 investigated by NOESY and
Diffusion Ordered NMR Spectroscopy (et al.). // JPC. B,
113, 2009, p. 6703–6709.
Elucidation of the chemical and morphological structure of
Double Network (DN) hydrogels by High Resolution
Magic Angle Spinning (HRMAS) NMR (et al.). // CEJ,
17, 2011, p. 14867–14877.
Integrating 31P DOSY NMR spectroscopy and molecular
mechanics as a powerful tool for unraveling the chemical
structures of polyoxomolybdate-based amphiphilic
nanohybrids in aqueous solution (et al.). // CEJ, 20,
2014, p. 5258–5270.
Solid state NMR characterization of zeolite beta based drug
formulations containing Ag and sulfadiazine (et al.). //
RSCA, 2015, № 5, p. 81957–81964.
Detailed Mechanism of Phosphoanhydride Bond Hydrolysis
Promoted by a Binuclear ZrIV-Substituted Keggin
Polyoxometalate Elucidated by a Combination of 31P,
31P DOSY and 31P EXSY NMR Spectroscopy (et al.). //
IC, 55, 2016, p. 4864–4873.

Завършва биология в Софий
ския университет (1953).
Специализира във: Варшава
(1970); Прага (1974).
Кандидат на науките (1962).
Доктор на науките (1990).
Н.с. (1966), ст.н.с. II ст.
(1974) в ИМф–БАН.
Работи в областта на хистоархитектониката
и експерименталната цитология на лимфните възли,
сравнителни аспекти при: животински видове, бре
менност, паразитна инвазия (Ascaris), функционално
натоварване, обездвижване, екзогенно въздействие с
раноптерини; цитологичните промени и имунната
реактивност в тимус, слезка, костен мозък и др.
Член на български и международни научни
дружества.
Значка ,,Отличник на БАН“.

ШИВАРОВА-РАЙЧИНОВА
Недка Иванова
SHIVAROVA-RAYCHINOVA
Nedka Ivanova
(05.07.1947, София), микробиолог
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1972).
Специализира в: Прага (1976);
Йена, Германия (1982).
Кандидат на науките (1987).
Н.с. ІІІ ст. (1974), н.с. ІІ ст. (1979), н.с. І ст. (1983),
ст.н.с. ІІ ст. (1991), доцент (2010) в ИМикБ–БАН.
Ръководител секция „Микробна генетика“
(2004–2008), ИМикБ–БАН.
Автор на изобретения.
Работи в областта на микробната генети
ка – метаболизма и биосинтезата на микроорганиз
мите и тяхната регулация.
Библиография
Growth kinetics of Trichosporon cutaneum and its mutants
for phenol degradation (et al.). // Proc. 10th Congress
Bulgarian Microbiologists. – Plovdiv, 2002, p. 34–38.
Phenol degradation kinetics of Trichosporon cutaneum mutant
strains (et al.). // CR–ABS, 56, 2003, № 4, р. 101–104.
Biokinetic studies on phenol and cresol isomer mixtures utilized

ШИВАЧЕВА Тотка Матева
SHIVACHEVA Totka Mаteva
(02.11.1930, Карнобат), биолог

Библиография
Принос към хистологията на лимфните възли на някои селскостопански животни – говедо, кон и свиня. – София, 1962. – 132 с.
Adaptive seasonal involution of the graund squirrel thymus. //
Thymus, 10, 1987, р. 251–255.
Seasonal involution of cur-associated lymphoid tissue of the
European ground squirrel. // DCI, 11, 1987, № 4, p. 791–
799. DOI: 10.1016/0145–305X(87)90066–8
Лимфоидни органи и кафява мастна тъкан при хубернацията у Citellus citellus L. – София, 1990. – 317 с.
Хибернация и имунна реактивност. – София, БАН,
1990. – 178 с.

ШИКОВА-АТАНАСОВА
Любомира Янкова
SHIKOVA-ATANASOVA
Lyubomira Yankova
(23.05.1950, Пазарджик), генетик
Завършва биохимия и микро
биология в Софийския универси
тет (1973).
Специализира в: Московски
държавен университет (1988);
Бон, Германия (1990, 1995); Орегонски държавен уни
верситет, САЩ (1990); Университет Умеа, Шве
ция (2005); Институт за експериментална биология,
Прага (2009).
Кандидат на науките (1979) в Русия.
Н.с. III ст. (1980), н.с. ІІ ст. (1981), н.с. І ст.
(1984), ст.н.с. ІІ ст. (2004) в ИФР/ИФРГ–БАН.
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Член на: СУБ; Федерация на европейските дру
жества по растителна биология (FESPB).
Работи в областта на генетиката – растежни
регулатори, метаболизъм на действието на природни
и синтетични растежни регулатори (цитокинини).
Библиография
Growth and endogenous cytokinins in tobacco callus as affected
by N-(2-chloro-4-pyridil)-N’-phenylurea (et al.). // BPl,
44, 2001, p. 451–453.
Comparative characteristics of growth and photosynthesis of sun
and shade leaves from normal and pendulum walnut
(Juglans regia L.) trees (et al.). // Photosynthetica, 41,
2003, № 2, p. 289–292.
Cytokinins in wheat germ transfer RNA: determination by
immunological methods (et al.). // PMBP, 10, 2004,
p. 203–208.
Fluorescence analysis of hormone binding activities of wheat
germ agglutinin (et al.). // BBA, 1698, 2004, p. 213–218.
Growth and endogenous cytokinins of juniper shoots as affected
by high metal concentrations (et al.). // BPl, 48, 2004,
№ 1, p. 157–159.

ШИКОВА-ЛЕКОВА Евелина
Евлогиева
SHIKOVA-LEKOVA Evelina
Evlogieva
(05.12.1953, Силистра), лекар
вирусолог
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, Варна
(1978).
Специализира в: Медицински
университет, София (1985); University of Texas, САЩ
(1990–1992); Technische Universitaet Dresden, Германия
(2000–2001); University of Tromsø, Норвегия (2012, 2014);
University of Oslo (2016).
Доктор в Русия (1983).
Ст.н.с. II ст. (1997), доцент (2010) в ИЕПП/
ИЕМПАМ–БАН.
Научен секретар (2006–2010), ИЕПП–БАН.
Ръководител на НРЛ „Херпесни и онкогенни ви
руси“ (2012–), Национален център по заразни и пара
зитни болести, София.
Преподава в: Софийски университет.
Член на: Българска асоциация по микробиология;
Български лекарски съюз, Европейска федерация по
биотехнологии; СУБ.
Работи в областта на определяне ролята на
персистентните вирусни инфекции в развитието на
социално значими заболявания: механизмите на ви
рус-индуцирана невропатология и канцерогенеза; учас
тието на HPV в развитието на рака на маточната
шийка и други онкологични заболявания в България;
разпространението на новооткрити папиломавируси
в България.
Библиография
Correlation of specific virus-astrocyte interactions and cytopathic
effects induced by ts1, a neurovirulent mutant of Moloney
murine leukemia virus (et al.). // JV, 67, 1993, № 3,
p. 1137.
Replication-competent hybrids between murine leukemia virus

and foamy virus (еt al.). // JV, 77, 2003, № 13, p. 7677.
Human papillomavirus prevalence in invasive cervical
carcinomas in Bulgaria (et al.). // JCPt, 63, 2010, p. 1121.
Prevalence of Human Papillomavirus Infection among Female
Sex Workers in Bulgaria (et al.). // IJSTD , 22, 2011, p. 278.
Human papillomavirus prevalence in lung carcinomas in
Bulgaria. // MI, 61, 2017, p. 427.

ШИШКОВА Магдалена
Иванова
SHISHKOVA Magdalena
Ivanova
(23.05.1934, Провадия),
литературовед
Завършва българска фило
логия в Софийския университет
(1958).
Кандидат на науките (1972).
Н.с. II ст. (1972), н.с. I ст. (1980), ст.н.с. II ст.
(1987) в ИЛ–БАН.
Ръководител секция „Нова и съвременна бъл
гарска литература“ (1991–1994).
Награда „Отличник на БАН“ (1980).
Изследва съвременната българска литература,
историческата тема в съвременния български роман.
Библиография
Човекът в новото време : Н. Вапцаров и Сент-Екзюпери
: опит за успореден прочит. // Никола Вапцаров
: Нови изследвания и материали. – София, 1980,
с. 380–419.
Революционно-освободителните борби на българския народ, отразени в тетралогията на Димитър Талев. // ЛМ, 1981, № 9, с. 3–8.
Книга за кръстопътищата на живота. // Йордан Йовков 1880–1980 : Нови изследвания. – София, 1982,
с. 105–123.
Вапцаров,
Н.
Стихотворения
(съст.). – София,
1989. – 84 с.
Единство на талант и култура : Поезията на Дора
Габе. // ЛМ, 1991, № 10, с. 23–57.

ШКЛОВСКАЯ Алла
Йосифовна
SHKLOVSKAYA Alla
Yosifovna
(01.07.1938, Москва), физик
Завършва физика, специали
зация по космически лъчи, в Мос
ковския държавен университет
(1962).
Специализира в: ОИЯИ, Дуб
на, Русия (1968–1972); ЦИФИ, Будапеща (1982).
Кандидат на науките (1974).
Н.с. III (1965), н.с. II ст. (1968), н.с. I ст. (1973),
ст.н.с. II ст. (1983) в ИЯИЯЕ–БАН.
Член на СНР (1975).
Работи в областта на физиката на високите
енергии, космическите лъчи, раждането на неутрал
ни пиони; разпади на спиращи в ксенова мехурчеста
камера К-мезони; разпади, проверяващи универсал
ното слабо V-A-взаимодействие на елементарните
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частици; изучаване образуването на резонанси при
взаимодействие с начален импулс и др.
Библиография
Взаимодействие на л-мезони с прогони при 2, 34 eV/е (съавт.). // ИФИ, 16, 1967, с. 173–189.
Моделирование множественных процессов при высоких
энергиях : Дис. – София, 1974. – 159 л.
Разумна ли е физиката на високите енергии. // СБАН, 32,
1986, № 6, с. 78–84.
Приложни проблеми на физиката на високите енергии
и елементарните частици (съавт.). // ФМС, 1989,
№ 3, с. 159–177.

ЩЕРЕВА Галинка Петрова
STEREVA Galinka Petrova
(26.04.1955, Шумен – 28.04.2015),
химик
Завършва химия, профил по
технология на водите, в Универ
ситет „Проф. А. Златаров“, Бур
гас (1978).
Кандидат на науките (1988)
в Русия.
Н.с. І ст. (1990), ст.н.с. ІІ ст. (2002) в ИМИО/
ИО–БАН.
Научен секретар (2007–2012), ръководител сек
ция „Химия на морето“ (2010–2015) в ИО–БАН.
Преподава във: Висше военноморско училище,
Варна (1993–1994, 1998–2001); Технически универси
тет, Варна (1993–2003, 2007); Икономически универ
ситет, Варна (2002–2008).
Член на Balkan Environment Association (B.EN.A.).
Работи в областта на морската химия – хи
дрохимия, биогеохимия, морска химия и екология,
взаимодействия в контактните зони „река–море“,
„вода–морско дъно“, „атмосфера–хидросфера“, еутро
фикация, замърсяване на водни басейни и оценка на
състоянието на база химични параметри.
Библиография
Seasonal DOC accumulation in the Black Sea: a regional
explanation for a general mechanism (et al.). // MC, 79,
2002, р. 193–205.
Vertical distribution of metabolically active eukaryotes in the
water column and sediments of the Black Sea (et al.). //
FEMSME, 70, 2009, № 3, p. 525–539.
A Hydrochemistry of Varna bay (2000–2008) (et al.). // JEPE,
13, 2012, № 3 A, р. 1695–1702.
Interannual variability of the Black Sea Proper oxygen and
nutrients regime: The role of climatic and anthropogenic
forcing (et al.). // ECSS, 140, 2014, р. 134–145
Human impact on marine water nutrients enrichment (et al.). //
JEPE, 16, 2015, № 1, р. 40–48.

ЩЕРЕВА Лидия Ангелова
SHTEREVA Lydia Angelova
(09.09.1951, Асеновград), генетик
Завършва генетика в Хар
ковския държавен университет,
Украйна (1974).
Специализира в Минск (1987).

Кандидат на науките в Украйна (1977).
Н.с. II ст. (1977), н.с. І ст. (1991), ст.н.с. ІІ ст.
(1999) в ИГСР/ИФРГ–БАН.
Работи в областта на хетерозиса – генетични,
физиологични и биохимични проучвания върху толе
рантността на растенията към абиотичен стрес,
in vitro андрогенезис и сомаклонално вариране, рас
тителни обекти на изследванията: Lycopersicon
esculentum Mill.
Библиография
Seedlings and plantlets growth responses to stress conditions in
three anthocyaninless tomato (Lycopersicon esculentum
Mill.) mutants (et al.). // Agronomie, 20, 2000, p. 907–916.
Study of the content variation of compounds related to nutritive
and flavor quality in tomato (Lycopersicon esculentum
Mill.) (et al.). // AH, 613, 2003, p. 327–330.
Induced androgenesis in tomatoes (Lycopersicon esculentum
Mill.) : III. Characteristic of the regenerants (et al.). //
CRep, 22, 2004, p. 449.
Study on seed coat morphology and histochemistry in three
anthocyaninless mutants in tomato (Lycopersicon
esculentum Mill.) in relation to their enhanced
germination (et al.). // SSTc, 32, 2004, p. 79–90.
Cumulating useful traits in processing tomato (et al.). // AH,
758, 2007, p. 27–36.

ЩЪРБОВА Кирилка
Георгиева
STARBOVA Kirilka
Georgieva
(01.06.1944, с. Дълбоки,
Старозагорско), химик
Завършва неорганична химия
в Софийския университет (1967).
Специализира
в:
Electron
Optical Product Group, N.V. Philips,
Айндховен, Нидерландия (1990); Technische Hochschule,
Клаустал-Целерфелд,
Германия
(1995–1996);
Forschungszentrum, Юлих, Германия (2001–2002).
Доктор (1984).
Н.с. (1975–1994), ст.н.с. ІІ ст. (1994), ЦЛАФОП–
БАН; доцент (2011) в ИФТТ–БАН.
Ръководител на: Лаборатория по електронна
микроскопия (1981–2010), секция „Лазерно индуцирани
процеси в твърди тела“ (2008–2010), ЦЛАФОП–БАН.
Работи в областта на физикохимията – нано
частици, нанонишки и наноразмерни тъкани и слоеве;
природата на фото термохимичните процеси, пре
дизвикани от актинично лъчение в наноразмерните
материали; лазерната модификация на микрострук
турата и физико-химичните свойства на нанораз
мерните материали; електроннооптични методи за
изследване на наноразмерни функционални материали
в областта на катализа, сензорната техника и био
медицинското инженерство.
Библиография
Light Stimulated Nano-composite Synthesis as a Model of
Photoinduced Phenomena in Inorganic Thin Films. //
JOAM, 7, № 3, 2005, p. 1197–1208.
Electrospun Nanofibre Mats with Antibacterial Properties from
Quaternised Chitosan and Poly(vynil alcohol) (et al.). //
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CRs, 341, 2006, p. 2098–2107.
Excimer Laser Processing as a Tool for Photocatalytic Design
of Sol-gel TiO2 Thin Films (et al.). // ASS, 254, 2008,
p. 4044–4051.
Laser Assisted Modification and Chemical Metallization of
Electron-beam Deposited Ceria Thin Films (et al.). //
ASS, 256, 2009, p. 683–687.
Synthesis of Supported Fibrous Nanoceramics via Electrospinning
(et al.). // CI, 38, 2012, p. 4645–4651.

ЮРУКОВА Йорданка
Николова
YURUKOVA Yordanka
Nikolova
(19.01.1936, София – 31.03.2012),
археолог, нумизмат
Завършва история в Софий
ския университет (1960).
Специализира във Франция
(1960–1962).
Доктор (1962) на Парижкия университет. Док
тор на науките (1984).
Н.с. (1962), ст.н.с. II ст. (1974), ст.н.с. I ст. (1987)
в НАИМ–БАН.
Член-кореспондент на БАН (2008).
Ръководител секция „Нумизматика и епиграфи
ка“ (1989–1991); и.д. (1991) и директор (1993–2003) на
НАИМ–БАН.
Преподава в: Софийски университет (1974); Ве
ликотърновски университет (1975); Нов български
университет. Гост-лектор в: Колеж дьо Франс, Сор
бона, Париж; Университет на Упсала, Швеция; Же
невски университет, Швейцария; университетите в
Мюнхен, Франкфурт на Майн, Германия; Сан Диего,
САЩ.
Почетен член на Белгийското кралско нумизма
тично дружество (2002).
Работи в областта на античната нумизмати
ка: тракийско монетосечене, градско монетосечене в
Долна Мизия и Тракия през римската епоха; средно
вековната българска и византийска сфрагистика.
Библиография
Античните монети в България. – София, 1971. – 76 с.
Религиозният синкретизъм в Тракия, Мизия и Македония според монетите от римската императорска
епоха. // ИАИ, 34, 1974, с. 23–50.
Монетосеченето на градовете в Долна Мизия и Тракия :
II—III в. Хадрианопол. – София, 1987. – 268 с.
Български средновековни печати и монети (съавт.). – София, 1990. – 253 с.
Монетите на тракийските племена и владетели. – София, 1994. – 230 с.

ЮРУКОВА Цанка Борисова
YURUKOVA Tsanka Borisova
(18.03.1931, Пловдив), патоанатом
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1968).
Кандидат на науките (1968).
Доктор на науките (1979).

Ст.н.с. (1971) в Група за изучаване на проблема
хипертония – БАН.
Преподава в Медицински университет, София.
Член на: БЛС; Българска лига по хипертония.
Работи в областта на общата и клиничната
патология.
Библиография
Клетъчна и молекулярна патология на артериалната
стена. – София, 1980. – 192 с.
Основи на патологията : Обща и специална патология
(съавт.). – София, 1980. – 374 с.
Патоморфологична диагностика в клиниката (съавт.). – София, 1987. – 239 с.
Патологична анатомия (съавт.). – София, 1991. – 272 с.
Патология : Т. 1 (съавт.). – Ст. Загора, 1997. – 378 с.

ЮРУКОВА-ГРЪНЧАРОВА
Петка Димитрова
YURUKOVA-GRANCHAROVA
Petka Dimitrova
(14.03.1947, Панагюрище), ботаник
Завършва биология, произ
водствен профил, в Софийския
университет (1970).
Специализира в Севиля, Ис
пания (2008).
Кандидат на науките (1979).
Н.с. II ст. (1980), н.с. І ст. (1994), ст.н.с. ІІ ст.
(2004), доцент (2010) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Ръководител на: лаборатория (1991–1998); лабо
ратория „Анатомия и ембриология на растенията“
(2008).
Член на: Комисия за генномодифицирани орга
низми – МОСВ; Асоциация за медицински и аромат
ни растения в страните от Югоизточна Европа
(AMAPSEEC).
Работи в областта на систематиката на вис
шите растения – морфология и анатомия, сравни
телна, еволюционна, екологична и експериментална
ембриология, начин на възпроизводство, репродукти
вен капацитет, еволюция, апомиза, биотехнология,
соматична ембриогенеза, ембриони.
Библиография
Феноменът апомиксис при растенията (съавт.). – София, 2011. – 493 p.
Reproductive biology of Swertia punctata (Gentianaceae) – a
glacial relict in the Bulgarian flora (et al.). // CR–ABS,
64, 2011, № 7, р. 973–978.
On reproductive biology of invasive alien species Erigeron
annuus (Asteraceae) (et al.). // CR–ABS, 65, 2012, № 7,
р. 933–938.
Reproductive biology of the Balkan endemic Sideritis scardica
(Lamiaceae) (et al.). // BS, 37, 2013, № 1, р. 83–87.
Reproductive features on three invasive alien species of Erigeron
(Asteraceae) in Bulgaria (et al.). // CR–ABS, 66, 2013,
№ 2, р. 203–210.
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ЮРУКОВА-ПАНЕВА Лиляна
Димитрова
YURUKOVA-PANEVA Liliana
Dimitrova
(27.05.1949, София), химик
Завършва химия, производ
ствен профил, в Софийския уни
верситет (1972).
Специализира в: Лунд, Шве
ция (1998); Университет „Калмар“,
Стокхолм (1999, 2000).
Кандидат на науките (1986).
Н.с. II ст. (1987), н.с. І ст. (1988), ст.н.с. ІІ ст.
(1997), професор (2012) в ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Зам.-председател на НС, ИБотан/ИБЕИ–БАН.
Преподава в Пловдивски университет (1999).
Член на: INTECOL (International Association for
Ecology, 1998–); EURASAP (European Association for the
Science of Air Pollution, 2001–); Bulgarian branch of IHSS
(International Humic Substances Society, 2003–); IAD
(International Association for Danube Research, 2003).
Работи в областта на фитоцитологията и фи
тоекологията на растенията, геоботаниката, био
логичната продуктивност на водни, блатни и сухо
земни растителни съобщества, екология и опазване
на екосистемите.
Библиография
Comparison of element accumulation of different moss and
lichen-bags, exposed in the city of Sofia (Bulgaria) (et
al.). // JACm, 55, 2006, р. 1–12.
Cross-border response of moss, Hypnum cupressiforme
Hedw. to atmospheric deposition in Southern Bulgaria
and Northeastern Greece (et al.). // BECT, 83, 2009,
р. 174–179.
Temporal trends and spatial patterns of heavy metal
concentrations in mosses in Bulgaria and Switzerland:
1990–2005 (et al.). // AE, 45, 2011, р. 1899–1912.
Integrated assessment of the ecological status of Bulgarian
lowland and semi-mountain natural lakes (et al.). // JEP,
4, 2013, № 6A, р. 29–37.
Water pollutant monitoring with aquatic bryophytes : a review
Environmental (et al.). // ECL, 12, 2014, р. 49–61.

ЯКОВЧЕВА-БУРНЕВА Виолета
Григорова
YAKOVCHEVA-BURNEVA
Violeta Grigorova
(01.05.1936, София), лекар
Завършва медицина в Ме
дицинския университет, София
(1960).
Специализира в Институт
по анатомия, Хамбург, Германия
(1972–1973, 1980, 1985).
Кандидат на науките (1970). Доктор на науки
те (1990).
Н.с. (1969), ст.н.с. ІІ ст. (1979) в ИКМБ–БАН;
ст.н.с. І ст. (1991) в Лаборатория по невроморфология/
ИИМ–БАН.
Директор (1992–1995) на ИИМ–БАН; ръково
дител на Електронно-микроскопска лаборатория в

ИЕМА–БАН.
Преподава в Медицински университет, София.
Член на: СНР; Българско анатомично друже
ство; Френско дружество по анатомия (1968); Нем
ско анатомично дружество (1973); Балкански меди
цински съюз (1976); Международна организация за
изучаване на мозъка.
Орден „Кирил и Методий“ ІІ ст. (1986).
Работи в областта на морфологията на клет
ката – електронна микроскопия, хистохимия, имуно
логия, експериментална морфология.
Библиография
Хистохимия и хистофизиология на жълтото тяло на
яйчника (при плъх). – София, 1970. – 110 с.
Feinstruktur der Liteinzellen des Meerschweincheneierstocks
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Църковност и музикално мислене : С примери от творчеството на Добри Христов. – София, 2006. – 328 с.
Музиката на горните сърца. – София, 2007. – 184 с.
Звук и етос : Вариации върху тема от Боеций. – София,
2011. – 253 с. (Изданието е двуезично и включва
съкратена версия на английски език : Sound and
Ethos : Variations on a Theme by Boethius. – Sofia,
2011. – 74 p.)
Музика и логос : „Моисей и Арон“ на Шьонберг. – София,
2015. – 226 c. = Music and Logos. „Moses and Aron“
by Schoenberg. – Sofia, 2015. – 57 p.)

ЯСТРЕБОВА Наталия
Александрова
YASTREBOVA Natalia
AleKSandrova
(01.04.1927, Москва), философ
естетик
Завършва история и теория
на театъра в Държавния инсти
тут за театрално изкуство, Мос
ква (1950).
Кандидат на науките (1954).
Н.с. (1956) и ст.н.с. (1966) в ИФил–БАН.
Преподава в Държавен институт за театрал
но изкуство, Москва (1954–1955).
Работи в областта на естетиката.
Библиография
Към въпроса за подсъзнателното в художественото
творчество. // ФМ, 1958, № 1, с. 52–65.
Материалистическите основи на „системата“ на Станиславски. – София, 1959. – 268 с.
Трагичното в изкуството. – София, 1961. – 268 с.
Конфликти в естетичното : Естетическите категории
и идеалът. – София, 1964. – 156 с.
Естетически паралели : Архитектура. Скулптура. Музика. – София, 1968. – 234 с.

Завършва музикознание в
Националната музикална акаде
мия (1979).
Доктор (1988). Доктор на
науките (2006).
Ст.н.с. ІІ ст. (1997), ст.н.с.
І ст. (2008) в ИИзк–БАН.
Ръководител изследователска група „История
на музиката. Ново време“ в ИИИзк–БАН (2010–2015).
Преподава в: Национална музикална академия
(2011–); Софийски университет (2009); Русенски уни
верситет (2010–2015).
Член на СБК, секция „Музиколози“.
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СПРАВОЧЕН АПАРАТ

ГНМ
ГПИ

Периодични издания на
кирилица
АК
АП
АХ

Астрономически календар. София
Административно правосъдие. София.
Археология. София.
Астрофизика. Ереван.
Антибиотики и химиотерапия

Балкани. София.
Българско геофизично списание. София.
Български език. София.
Български език и литература. София.
Българска етнология. София.
Българска етнография. София.
Библиотекар. София.
Библиотекознание, библиография, книгозна
ние. София.
Биохимия
БИП
Банки. Инвестиции. Пари. София
БМ
Българско музикознание. София.
БР
Болгарская русистика. София.
БТ
Български тютюн. София.
БФ
Балканистичен форум. София.
БФолклор Български фолклор. София.
БГС
БЕ
БЕЛ
БЕт
БЕтногр

ВБ
ВД

ВИС
ВКПВ
ВМД
ВМУ
ВН
ВП
ВС
ВТ
ВХ

Вътрешни болести. София.
Водно дело. София.
Везни. София.
Векове. София.
Ветеринария. Москва.
Военноисторически сборник. София.
Водоснабдяване. Канализация. Пречистване
на водата. София.
Военномедицинско дело. София.
Вестник
Московского
университета.
Москва.
Ветеринарномедицински науки. София.
Водни проблеми. София.
Ветеринарна сбирка: месечно списание по
ветеринарна медицина и скотовъдство.
София.
Външна търговия. София.
Вода за хората. София.

ГАМ–Пловдив
Годишник на Археологическия
музей – Пловдив. Пловдив.
ГВМГИ Годишник на Висшия Минно-геоложки ин
ститут. София.
ГВСУ
Годишник на Варненския свободен универ
ситет. Варна.
ГГУГ
Годишник на Главното управление по геоло
гия. София.
ГДАНБУ Годишник на Департамент „Археоло
гия“ – НБУ. София.
География. София.
ГЖ
Гидробиологический журнал. Киев.
ГИЧС
Годишник на Институт за чуждестранни
студенти. София.
ГМП
Геохимия, минералогия и петрография.
София.
ГМУ
Годишник на Медицинската академия.
София.
ГН
Горскостопанска наука. София.
ГНАИМ Годишник на НАИМ. София.
ГНАМ		
Годишник на Националния археологиче
ски музей. София.
ГНАТФИЗ
Годишник НАТФИЗ. София
ГНИИЦМ
Годишник на НИИЦМ. София.

Годишник на Народния музей. София.
Трудове върху геологията на България. Се
рия геохимия и полезни изкопаеми. София.
ГПУ
Годишник на Пловдивския университет.
Пловдив.
Градинарство. София.
ГРИМ–Пловдив
Годишник на РИМ–Пловдив.
Пловдив.
ГС
Генетика и селекция : двумесечно списание
на АСН. София.
ГСГП
Горско стопанство и горска промишле
ност. София.
ГСУ–БФ Годишник на СУ. Биологически факултет.
София.
ГСУ–ГГФ Годишник на СУ. Геолого-географски факул
тет. София.
ГСУ–ИФ Годишник на СУ. Исторически факултет.
София.
ГСУ–МФ Годишник на СУ. Медицински факултет.
София.
ГСУ–ПМФ
Годишник на СУ. Природо-математи
чески факултет. София.
ГСУ–ФЗФ
Годишник на СУ. Факултет по западни
филологии. София.
ГСУ–ФММ Годишник на СУ. Факултет по мате
матика и механика. София.
ГСУ–ФМФ Годишник на СУ. Физико-математиче
ски факултет. София.
ГСУ–ФСФ
Годишник на СУ. Факултет по славян
ски филологии. София.
ГСУ–ФФ Годишник на СУ. Филологически факултет.
София.
ГСУ–ЮФ Годишник на СУ. Юридически факултет.
София.
ГТУ–София Годишник на Техническия универси
тет–София. София.
ГУГМП Годишник на Управлението за геоложки и
минни проучвания. София.
ГШУ–ФМИ Годишник на Шуменския университет.
Факултет по математика и информатика.
Шумен.
ДБАН

Доклады БАН. София.

ЕБ

Екология и бъдеще : Научно списание за сел
скостопанска и горска наука. София.
Електротехника и електроника : месечно
научно-техническо списание. София.
Екология и индустрия. София.
Език и литература. София.
Епохи : Историческо списание на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Велико Търново.

EE
ЕИ
ЕЛ

ЖЭТФ

Журнал экспериментальной и теоретичес
кой физики. Москва.

ЗМСС

Зборник Матице српске за славистику.
Нови Сад.
Земеделие плюс : Списание за професионал
но земеделие, продължител на най-старото
земеделско списание в България, „Орало“,
издавано от 1884 г.

ЗП

ИА
ИАИ

Икономически алтернативи. София.
Известия на Археологическия институт.
София.
ИБ
Историческо бъдеще. София.
ИБ ЦБ–БАН Информационен бюлетин. Централна
библиотека на БАН. София.
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ИБАИ

Известия на Българския археологически ин
ститут. София.
ИБГД
Известия на Българското географско дру
жество. София.
ИБИ
Известия на Биологическия институт.
София.
ИБИД
Известия на Българското историческо
дружество. София.
ИБМ
Известия на Бургаския музей. Бургас.
ИВАД
Известия на Варненското археологическо
дружество. Варна.
ИГИ
Известия на Геологическия институт.
София.
ИГФИ
Известия на Геофизичния институт.
София.
ИГХ
Инженерна геология и хидрогеология =
Enginering geology and hydrogeology. София.
ИДА
Известия на Държавните архиви. София.
ИДБ
Известия на Държавната библиотека „Ва
сил Коларов“. София.
ИЕИМ Известия на Етнографския институт с
музей. София.
ИЗИМ
Известия на Зоологическия институт с
музей. София.
Изкуство. София.
ИИ
Икономически изследвания. София.
ИИБЕ
Известия на Института за български език.
София.
ИИБИ
Известия на Института за българска ис
тория. София.
ИИБЛ
Известия на Института за българска ли
тература. София.
ИИЕ
Известия на Института по електроника.
София.
ИИЕМ Известия на Института по експеримен
тална медицина. София.
ИИИ
Известия на Института за история.
София.
ИИИз
Известия на Института за изкуствозна
ние. София.
ИИИИ Известия на Института за исторически
изследвания. София.
ИИкИ
Известия на Икономическия институт.
София.
ИИЛ
Известия на Института за литература.
София.
ИИМ
Известия на Института по морфология.
София.
ИИОНХ–БАН
Известия на Института по
обща и неорганична химия. София.
ИИПН Ивестия на Института за правни науки.
София.
ИИРР
Известия на Института за рибни ресурси.
Варна.
ИИСПЖ Известия на Института по сравнителна
патология на животните. София.
ИИФ
Известия на Института по физиология.
София.
ИИФх
Известия на Института по физикохимия.
София.
ИИФВУХ Известия на Института по физическо въз
питание и училищна хигиена. София.
ИИФР
Известия на Института по физиология на
растенията. София.
ИИХ
Известия на Института по хранене.
София.
ИИХМ Известия на Института по хидрология и
метеорология. София.
Икономика. София.

ИМ
ИМБИ

Икономическа мисъл. София.
Известия на Микробиологическия инсти
тут. София.
ИМИ
Известия на медицинските институти.
София.
ИМСС
Икономика и механизация на селското сто
панство. София.
ИН
Инженерни науки : списание на Научно
направление Инженерни науки към БАН
= Engineering sciences : journal of science
department engineering sciences at the Bulgarian
academy of sciences
ИНБКМ Известия на НБКМ. София.
ИНВИМ Известия на Националния военноистори
чески музей. София.
ИНИГИ Известия на Научноизследователския гео
логически институт. София.
ИОХН
Известия на Отделението за химически
науки
ИП
Исторически преглед. София.
ИСТИГА Известия на Секцията по теория и исто
рия на градоустройството и архитектура
та. София.
Историческо бъдеще. София.
ИУСС
Икономика и управление на селското сто
панство. София.
ИФИ
Известия на Физическия институт. София.
ИХ
Известия по химия = Communications of the
Department of Chemistry. София.
ИЦБ–БАН
Известия на Централната библиотека
на БАН. София.
ИЦНИИРР Известия на Централен НИИ по рибо
въдство и риболов – Варна. Варна.
ИЦХЛ
Известия на Централната хелминтоло
гична лаборатория. София.
ИЧ
Изкуствоведски четения. София.
КМС
КСФ
КЭ

Кирило-Методиевски студии. София.
Краткие сообщения по физике ФИАН
Квантовая электроника. Москва.

ЛИ
ЛМ
ЛФ

Литературна история. София.
Литературна мисъл. София.
Литературен форум. София.

МБ
МДГ

Молекулярная биология. Москва.
Минно дело и геология. София.
Минало. София.
Международни отношения : списание за ди
пломация, политика и икономика. София.
Морфология. Санкт Петербург.
Музеи и паметници на културата. София.
Медицинска техника. София.
Музикални хоризонти. София.

МО
МПК
МТ
МХ

Население. София.
Наука. София.
НВГ
Нефтена и въглищна геология. София.
НГ
Наука за гората. София.
НИНТСМ
Научни известия на НТС по машино
строене. София.
НИСЗ
Навигационный искусственный спутник
Земли. Москва.
НС
Народностопански архив. Свищов.
НСЕ
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика.
София.
НТИПН Научни трудове на Института за правни
науки. София.
НТИСУЛ Научни трудове на Института за спе
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циализация и усъвършенстване на лекари.
София.
НТНИИРРП Научни трудове на НИИ по рибарство
и рибна промишленост. Варна.
НТПУ
Научни трудове на Пловдивския универси
тет „Паисий Хилендарски“. Пловдив.
НТУХТ Научни трудове на Университет по храни
телни технологии – Пловдив. Пловдив.
ОСП

Обща и сравнителна патология. София.

ПА
ПБФ
ПГ
ПЗ
ПИ
ПИз

Почвознание и агрохимия. София.
Проблеми на българския фолклор. София.
Проблеми на географията. София.
Природа и знание. София.
Проблеми на изкуството. София.
Психологични изследвания. София.
Пламък. София.
ПМ
Правна мисъл. София.
ПМХ
Проблеми на метеорологията и хидрологи
ята. София.
Понеделник Понеделник : списание за теория, поли
тика и култура. София.
ПР
Проблемы рудообразования.
Природа.
ПРМ
Паметници. Реставрация. Музеи : Списа
ние на Архитектурно издателство Арх &
Арт: Официален информатор на Център
за музеи, галерии и изобразителни изкуства
при Министерство на културата. София.
Проглас Проглас : филологическо списание. Велико
Търново.
ПС
Планово стопанство. София.
Психология. София.
РН
РП
РС
СБАН
СБГД

Растениеводство.
Растениевъдни науки. София.
Родина. София.
Разкопки и проучвания. София.
Родопски сборник. София.

Списание на БАН. София.
Списание на Българското геологическо дру
жество. София.
СБНУН Сборник за народни умотворения и народо
пис. София.
СЕ
Съпоставително езикознание. София.
Септември. София.
Сердика Сердика : Българско математическо спи
сание = Serdica : Bulgaricae Mathematicae
Publications. София.
СИА
Социално-икономически анализи : Поре
дица на Великотърновския университет
Св. св. Кирил и Методий – Стопански фа
култет. Велико Търново
СЛ
Старобългарска литература. София.
СЛз
Сравнително литературознание. София.
СМ
Съвременна медицина. София.
СН
Селскостопанска наука. София.
СНТНИИЦМ
Сборник научни трудове на На
учноизследователския институт по цвет
на металургия. София
СП
Социологически преглед. София.
СТ
Стопанство и търговия. София.
Старобългаристика
=
Paleobulgarica.
София.
Статистика. София.
Строителство. София.
СФ
Славянска филология. София.

СЭ

Советская этнография. Москва.

ТВТ
ТГБП

Теплофизика высоких температур. Москва.
Трудове върху геологията на България. Се
рия Палеонтология. София.
ТГБСГПИ
Трудове върху геологията на България.
Серия Геохимия, минералогоия и петрогра
фия. София.
ТИМХ Трудове на Института по метеорология и
хидрология. София.
ТИО
Трудове на Института по океанология при
БАН. Варна.
ТМ
Техническа мисъл. София.
ТМБС
Трудове на Морската биологична станция
във Варна. София.
ТЦМИ Трудове на Централния метеорологичен
институт. София.
УУР

Управление и устойчиво развитие. София.

ФА
ФЖ

Философски алтернативи. София.
Физиологический журнал СССР. Москва.
Филология. София.
Фитология = Phytology. София.
Философска мисъл. София.
Физико–математическо списание. София.
Физиология на растенията. София.

ФМ
ФМС
ФР
ХИ
ХМ

Хелминтология = Helmyntology. София.
Химия и индустрия. София.
Химия. София.
Хидрология и метеорология. София.

Периодични издания на
латиница
AA
AAn
AAs
AAp
AAz

Applicable Analysis
Acta Anatomica
Acta Astronautica
Astronomy and Astrophysics
Anthropologischer Anzeiger : Journal of
Biological and Clinical Anthropology
AAECC Applicable
Algebra
in
Engineering,
Communication and Computing
AAI
Applied Artificial Intelligence
AAM
Archive of Applied Mechanics
AAMME Archives d’anatomie microscopique et de
morphologie expérimentale
AAPSPST AAPS Pharm Sci Tech
AAS
Astronomy and Astrophysics Supplement
AAWW–MK Anzeiger der Akademie der Wissenschaften
in Wien : Mathematisch-naturwissenschaftliche
Klasse. Wien.
AB
Annals of Botany
ABg
Archaeologia Bulgarica. Sofia.
ABi
Analytical Biochemistry
ABB
Acta of Bioengineering and Biomechanics.
Wroclaw.
ABBp
Archives of Biochemistry and Biophysics
ABBt
Applied Biochemistry and Biotechnology
ABC
Analytical and Bioanalytical Chemistry
ABCr
Acta Botanica Croatica
ABE
Annals of Biomedical Engineering
ABEx
Acta biologiae experimentalis. Warszawa.
ABH
Acta Biologica Hungarica. Budapest.
ABMG
Acta biologica et medica Germanica. Berlin.
ABNS
Annali di Botanica: Nuova Serie. Roma.
ABP
Acta Biochimica Polonica
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ABS
Acta Biologica Szegediensis. Szeged.
AC
Ars Combinatoria
ACat
Applied Catalysis
ACh
Annali di Chimica. Roma.
ACB
The Alkaloids: Chemistry and Biology
ACC
Antiviral Chemistry & Chemotherapy
ACIM
Advanced Computing in Industrial Mathematics
ACIS
Advances in Colloid and Interface Science
ACM
Advances in Computational Mathematics
ACMTG		
ACM Transactions on Graphics
ACSAMI ACS Applied Materials & Interfaces
ADH
Annales de Démographie Historique. Paris.
AE
Atmospheric Environment
AEc
Acta Endocrinologica
AEAI
Aeronomy of the Earth’s Atmosphere and
Ionosphere
AEM
Aerospace and Environmental Medicine
AEMb
Applied and Environmental Microbiology
AEMB
Advances in Experimental Medicine and Biology.
AEQ
Adult Education Quarterly
AFR
Annals of Forest Research
AG
Acta Geotechnica
AGp
Annals of Geophysics
AGGH
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica.
Budapest.
Agressologie : Revue internationale de physiobiologie et de pharmacologie appliquées aux
effets de l’agression
Agronomie
AGP
Acta Geologica Polonica. Warsaw.
AH
Acta Horticulturae
AHs
Acta Histochemica
AI
Annali di idrologia : rivista di chimica, biologia
e tecnica idrotermale.
AIHT
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
AIPT
Archives internationales de pharmacodynamie et
de thérapie
AJP
American Journal of Physiology
AJRI
American Journal of Reproductive Immunology
AJSHS
Asian Journal of Social and Human Sciences.
Bratislava.
AK
Antibiot Khimioter
AL
Advances in Limnology
AM
Acta Mechanica
AMb
Archives of Microbiology
AMc
Annals of Microbiology
AMr
American Mineralogist
AMt
Advances in Mathematics
AMA
Acta Morphologica et Anthropologica. Sofia.
AMB
Acta Microbiologica Bulgarica. Sofia.
AMBt
Applied Microbiology and Biotechnology
AMC
Applied Mathematics and Computation
AMCh
Die Angewandte Makromolekuldre Chemie
AMComm Advances in Mathematics of Communications
AMM
Applied Mathematical Modelling
AMMt
Archives of Metallurgy and Materials. Krakow.
AMR
Applied Magnetic Resonance
AMRs
Advanced Materials Research
AMS
Acta Mechanica Sinica
AMSl
Acta Montanistica Slovaca. Kosice.
AMSDSP Atti e memorie della Società dalmata di Storia
patria. Roma.
AMT
Acta Musei Tiberiopolitani. Strumica.
AN
ALADIN Newsletter
ANr
Astronomische Nachrichten = Astronomical
Notes
Anaerobe
ANATFA Annual National Academy of Theater & Film
Arts. Sofia.

Andrologia
Acta Neurobiologiae Experimentalis
Activitas Nervosa Superior. Praha.
Ascomycete.org
Applied Optics
Applied Physics
Annals of Physics
Acta Parasitologica. Warsaw.
Applied Physics A: Materials Science and
Processing
APCSB Advances in Protein Chemistry and Structural
Biology
Apidologie
APL
Applied Physics Letters
APP
Acta Physiologiae Plantarum
APPB
Acta physiologica et pharmacologica Bulgarica.
Sofia.
AR
Atmospheric Research
ARs
Antiviral Research
ARB
Aerospace Research in Bulgaria. Sofia.
AS
Art Studies. Sofia.
ASt
Anatolian Studies. Ankara.
ASCEAJB Annual of the Social, Cultural and Educational
Association of the Jews in Bulgaria. Sofia.
ASCS
Aerosols – Science and Case Studies
ASE
Applied Soil Ecology
ASGP
Annales Societatis Geologorum Poloniae =
Journal of the Polish Geological Society =
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Krakow.
ASR
Advances in Space Research
ASS
Applied Surface Science
AST
Agricultural Science and Technology. Plovdiv.
ASUOC–SM Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius
Constanta – Seria Matematica
AT
Arhivele Totalitarismului. Bucureşti.
ATb
Ann. Tabac
ATx
Archives of Toxicology
AUMB
Archives de l’Union Médicale Balkanique.
Bucharest.
AV
Acta Virologica
AVL
Antonie van Leeuwenhoek : Journal of
Microbiology
AZB
Acta Zoologica Bulgarica. Sofia.
ANE
ANS
AO
AOp
AP
APh
APr
APA

BA
Biotechnology Advances
BAJ
Bulgarian Astronomical Journal. Sofia.
BB
Biotechnology and Bioengineering
BBd
Biotechnology & Bioindustry
BBA
Biochimica et Biophysica Acta
BBAB
BBA Biomembranes
BBAGRM BBA Gene Regulatory Mechanisms
BBn
Biotechnology & Bioindustry
BBE
Bioprocess and Biosystems Engineering
BBEq
Biotechnology & Biotechnological Equipment
BBF
Bulgarian Biodiversity Foundation. Sofia.
BC
Biological Cybernetics
BCell
Biology of the Cell
BCh
Bioconjugate Chemistry
BCC
Bulgarian Chemical Communications. Sofia.
BCMS
Bulletin of Calcutta Mathematical Society.
Kolkata, India.
BDS
Bulletin der Deutschen Slavistik : Organ des
Verbandes der Hochschullehrer für Slavistik.
Giessen.
BE
Bioprocess Engineering
BECT
Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology
Bernoulli
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BGJ
BH
BHR

Bulgarian Geophysical Journal. Sofia.
Bioscience Hypothesis
Bulgarian Historical Review. Sofia.
Biochemistry
Biochimie.
Bioelectromagnetics
Biologia. Bratislava.
Biophysics
BIR
BioInvasions Records
BITNM BIT Numerical Mathematics
BJ
Biochemical Journal
BJAS
Bulgarian Journal of Agricultural Science. Sofia.
BJMG
Balkan Journal of Medical Genetics
BJMH
Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology.
Sofia.
BJP
Bulgarian Journal of Physics. Sofia.
BJPP
Bulgarian Journal of Plant Physiology. Sofia.
BJSP
British Journal of Social Psychology
BLM
Boundary-Layer Meteorology
BM
Bulgaria Mediaevalis. Sofia.
BMC
Bioorganic and Medicinal Chemistry
BMCB
BMC Bioinformatics
BMCCM BMC Chemical Biology
BMCMB BMC Molecular Biology
BMMSS Bulletin of Malaysian Mathematical Sciences
Society
Bocconea
BOE
Biomedical Optics Express
BP
Biological Psychiatry
BPl
Biologia Plantarum
Brain
BR
Brain Research
BRp
Bioscience Reports
BRASP Bulletin of the Russian Academy of Sciences :
Physics
BRI
Biomedical Research International
BS
Botanica Serbica. Belgrade.
BSA
Biosensors, Sensors & Actuators
BSC
Bulletin Special CORESTA
BSE
Biochemical Systematics and Ecology
BSPC
Biomedical Signal Processing and Control
BT
Bioresource Technology
BTER
Biological Trace Element Research
BTI
Beiträge zur Tabakforschung International =
Contributions to Tobacco Research
Bulaqua Bulaqua: Водни ресурси. Водоснабдяване. Ка
нализация. Пречистване на природни води.
Пречистване на отпадъчни води. Управле
ние на водни услуги : Тримесечно списание.
София.
Byzantinobulgarica. Sofia.
BZ
Beiträge zur Züchtungsforschung
CA
CAN
CB
CBd
CBr
CBB
CBF
CBI
CBPC
CC
CCom
CCA
CCC
CCCC

Constructive Approximation
Capsicum and Åggplant Newsletter
Current Biology
Chemistry & Biodiversity
Cryptogamie Bryologie
Cognition, Brain, Behavior. Cluj Napoca,
Romania.
Cell Biochemistry and Function
Chemico-Biological Interactions
Comparative Biochemistry and Physiology Part
C: Toxicology & Pharmacology
Computer Communications
Chemical Communications
Croatica Chemica Acta. Zagreb.
Climate Changes and Crops
Collection
of
Czechoslovak
Chemical

Communications. Prague.
Computers and Chemical Engineering
Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta
za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
CEJ
Chemistry : A European Journal
CEJl
Chemical Engineering Journal
CEJB
Central European Journal of Biology
CEJC
Central European Journal of Chemistry
CEJG
Central European Journal of Geosciences
CEJP
Central European Journal of Physics
CEP
Chemical Engineering and Processing
CER
Comparative Education Review
CES
Chemical Engineering Science
CET
Chemical Engineering & Technology
CG
Computers and Geotechnics
Chemosphere
CHM
Clinical Hemorheology and Microcirculation
CI
Ceramics International
CIMID Comparative Immunology Microbiology and
Infectious Diseases
CIMPN CIMP Newsletter
CIT
Cybernetics and Information Technologies
CJA
Cambridge Journal of Anthropology
CJC
Canadian Journal of Chemistry
CJCat
Chinese Journal of Catalysis
CJCE
Chinese Journal of Chemical Engineering
CJM
Canadian Journal of Microbiology
CJPP
Canadian
Journal
of
Physiology
and
Pharmacology
CJRS
Canadian Journal of Remote Sensing
CJSIM
Collnet Journal of Scientometrics and Information
Management
CJZ
Canadian Journal of Zoology
CM
Computational Mechanics
CMb
Current Microbiology
CMr
The Canadian Mineralogist
CMt
Chemistry of Materials
CMA
Computers & Mathematics with Applications
CMB
Cellular and molecular biology. Noisy-le-Grand,
France.
CMH
Cyrllic Manuscript Heritage. Columbus, Ohio.
CMLS
Cellular and Molecular Life Sciences
CMMP Condensed Matter and Materials Physics
CMP
Communications in Mathematical Physics
CMPB
Computer Methods and Programs in Biomedicine
CMS
Computational Materials Science
CNSNS Communications in Nonlinear Science and
Numerical Simulation
Computing.
Coordinates.
CP
Climate of the Past
CPB
Current Pharmaceutical Biotechnology
CPC
Current Physical Chemistry
CPL
Chemical Physics Letters
CPLp
Chemistry and Physics of Lipids
CPS
Crop and Pasture Science
CR
Chemical Reviews
CRc
Cretaceous Research
CRep
Cell Reports
CRes
Cosmic Research
CRs
Carbohydrate Research
CR–ABS		
Comptes Rendus de l’Académie Bulgare des
Sciences. Sofia.
CR–AS Comptes Rendus de l’Académie des Sciences.
Paris.
CRS–AIBL
Comptes rendus des séances de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris.
Cryobiology
CCE
CCP
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CS
CS–A
CS–B
CS–EC
CSDA
CSF
CSR
CST
CSTM
CT
CW
DCC
DCI
DKE
DM
DMJ
DP
DPr
DRCP
DRM
DT
DWT
t
EA
EABE
EANN
EAORL
EB
EBk
EBul
ECL
ECR
ECSS
EEB
EEEP
EEQ
EERJ
EES
EF
EH
EHB
EI
EJAP
EJAR
EJB
EJCB
EJCN
EJFR
EJLST
EJMC
EJN
EJOR
EJP
EJPA
EJPS
EJSP
EJSS
ELS
EM
EMA

Cryogenics
Corrosion Science
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and
Engineering Aspects
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Cognitive Studies/Études cognitives. Warsaw.
Computational Statistics and Data Analysis
Chaos, Solitons & Fractals
Chemical Society Reviews
Composites Science and Technology
Communication in Statistics – Theory and
Methods
Catalysis Today
Circuit World
Designs Codes and Cryptography
Developmental and Comparative Immunology
Desalination
Data & Knowledge Engineering
Discrete Mathematics
Duke Mathematical Journal
Dyes and Pigments
Documenta Praehistorica.
Diabetes Research and Clinical Practice
Diamond and Related Materials
Dalton Transactions
Desalination and Water Treatmen

EMT
EN
ENDM
ЕО
EODD
EP
EPoll
EPJ
EPJr
EPJAP
EPL
EPP
EPSL
ER
ERGI
ES
ESc
ESoc
ESt
ESPR
ESR
ESRes
EST
ETS

Electrochimica Acta
Engineering Analysis with Boundar Elements
Engineering Applications of Neural Networks
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
Études balkaniques. Sofia.
Ecologia Balkanica. Plovdiv.
Ethnologia Bulgarica. Sofia.
Environmental Chemistry Letters
Ecology
Experimental Cell Research
Estuarine Coastal and Shelf Science
Environmental and Experimental Botany
Ecological Engineering and Environment
Protection
East European Quarterly. Budapest.
European Educational Research Journal
Ecotoxicology and Environmental Safety
Ethnologie française. Paris.
Études historiques. Sofia.
Economics and Human Biology
Ecological Indicators
European Journal of Applied Physiology
Egyptian Journal of Agricultural Research
European Journal of Biochemistry
European Journal of Cell Biology
European Journal of Clinical Nutrition
European Journal of Forest Research
European Journal of Lipid Science and
Technology
European Journal of Medicinal Chemistry
European Journal of Neuroscience
European Journal of Operational Research
European Journal of Physiology
European Journal of Psychological Assessment
European Journal of Pharmaceutical Sciences
European Journal of Social Psychology
Eurasian Journal of Soil Science. Samsun.
Electrophoresis
Engineering in Life Sciences
Environmental Microbiology
Environmental Monitoring and Assessment

Enzyme and Microbial Technology
European Neuropsychopharmacology
Electronic Notes in Discrete Mathematics
Endocrinology. Oxford.
Enzymologia
Europa Orientalis
Expert Opinion on Drug Delivery
Etnografia polska. Warszawa.
Environmental Pollution
European Physical Journal
European Polymer Journal
European Physical Journal Applied Physics
EPL : Europhysics letters
Experimental Pathology and Parasitology. Sofia.
Earth and Planetary Science Letters
Endocrine Regulations
e-Revue de génie industriel. Sofia.
Engineering Sciences
Ecology and Society
Education et Sociétés : Revue internationale de
sociologie de l’éducation
Economic Studies. Sofia.
Environmental Science and Pollution Research
European Sociological Review
Еconomic System Research
Environmental Science and Technology
Educational Technology & Society
Eucrim
Euphytica.
Europa XXI. Warsaw.
Extremes
Extremophiles

FASEBJ FASEB Journal
FB
Fungal Biology
FBl
Folia biologica. Krakow.
FBt
Food Biotechnology
FC
Food chemistry
FCAA
Fractional Calculus and Applied Analysis
FD
Folia dendrologica
FEBSL
FEBS Letters
FEM
Forest Ecology and Management
FEMSIMM
FEMS Immunology & Medical Microbiology
FEMSME FEMS Microbial Ecology
FEMSML FEMS Microbiology Letters
Ferroelectrics
FFC
Folklore Fellows Communications. Helsinki.
Fitoterapia
Fizika
Fizika : A Journal of experimental and theoretical
physics. Zagreb.
FJAC
Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry
FM
Folia Microbiologica
FMb
Food Microbiology
Fottea. Olomouc.
FPE
Forest Policy and Economics
FPS
Frontiers in Plant Science
FRB
Flora Reipublicae Bulgaricae. Sofia.
FRI
Food Research International
FPT
Fuel processing technology
Fuel
GA
Geomagnetism and Aeronomy
GACEO Graefe’s Archive for Clinical and Experimental
Ophthalmology
Galvanotechnik
GAPP
General and Applied Plant Physiology. Sofia.
GB
Genetics & Breeding : Journal of Plant, Animal
and Microbial Genetics and Breeding published
by the Bulgarian Academy of Siences for the
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GBal
GC
GCp
GJ
GJI
GPB
GPC
GQ
GR
GRCE
GRG
GSLSP

HCL
HESR
HH
HHR
HI

HT
HVI
IASAIS

Bulgarian Genetical Society. Sofia.
Geologica Balcanica. Sofia.
Graphs and Combinatorics
Geologica Carpathica. Bratislava.
Geoderma
Geological Journal
Geophysical Journal International
General Physiology and Biophysics
Global and Planetary Change
Geological Quarterly
Grana : an international journal of palynology
and aerobiology
Gondwana Research
Genetic Resources and Crop Evolution
General Relativity and Gravitation
Geological Society London Special Publications.
London.
Hacquetia
Нistochimie et cytochimie des lipides
Helmyntology. Sofia.
Horizons in Earth Science Research
Human Heredity
Hungarian Historical Review. Budapest.
Hyperfine Interactions
Hidrobiologia
Hidrogeologia
Historia (Schweiz)
Hormones.
High Temperature = Teplofizika Vysokikh
Temperatur. Moscow.
Human Vaccines & Immunotherapeutics

Innovative Approaches and Solutions in
Advanced Intelligent Systems
IBB
International Biodeterioration and Biodegradation
IC
Inorganic Chemistry
ICA
Inorganica Chimica Acta
Időjárás. Budapest.
IECR
Industrial & Engineering Chemistry Research
IEEESJ IEEE Sensors Journal
IEEETIT IEEE Transactions on Information Theory
IEEPC
IEE Proceedings – Communications
IEI
Information Extraction from the Internet
IIm
International Immunoph.
IJA
International Journal of Andrology
IJACM
International Journal of applied and computational
mathematics
IJACSP International Journal of Adaptive Control and
Signal Processing
IJB
International Journal of Biochemistry
IJBCB
International Journal of Biochemistry & Cell
Biology
IJBCRM International Journal of Business Continuity and
Risk Management
IJBS
International Journal of Biological Sciences
IJCMA International Journal of Computers &
Mathematics with Applications
IJCMAS International Journal of Current Microbiology
and Applied Sciences
IJCR
International Journal of Children’s Rights
IJDSST International Journal of Decision Support System
Technology
IJEAC
International Journal of Environmental Analytical
Chemistry
IJEAS
International Journal of Engineering and Applied
Sciences
IJEP
International Journal of Environment and
Pollution

IJERS

International Journal of Engineering Research
& Science
IJFSS
International Journal for Fuzzy Sets and Systems
IJFST
International Journal of Food Science &
Technology
IJGMMP International Journal of Geometric Methods in
Modern Physics
IJHE
International Journal of Hydrogen Energy
IJITA
International Jornal of Information Theories &
Applications
IJITK
International Journal Information Technologies
and Knowledge
IJM
Israel Journal of Mathematics
IJMc
International Journal of Metalcasting
IJMCM International Journal of Mathematical and
Computational Methods
IJMMMAS
International Journal of Mathematical
Models and Methods in Applied Sciences
IJMP
International Journal of Modern Physics
IJMPB
International Journal of Modern Physics B
IJMPE
International Journal of Mechanical and
Production Engineering
IJMS
International Journal of Molecular Sciences
IJMSA
International Journal of Materials Sciences and
Applications
IJNM
Indian Journal of Nuclear Medicine
IJNS
International Journal of Neural Systems
IJP
International Journal of Plasticity
IJPh
International Journal of Pharmaceutics
IJPBG
International Journal of Plant Breeding and
Genetics
IJPM
International Journal of Polymeric Materials
IJPP
Indian Journal of Plant Physiology
IJPRT
International Journal of Peptide Research and
Therapeutics
IJPSR
International Journal of Pharmaceutical Sciences
and Research
IJQC
International Journal of Quantum Chemistry
IJRNC
International Journal of Robust and Nonlinear
Control
IJRS
International Journal of Remote Sensing
IJS
International Journal of Sociology
IJSCE
International Journal of Soft Computing and
Engineering
IJSM
International Journal of Stress Management
IJSMed International Journal of Sports Medicine
IJSS
International Journal of System Sciences
IJSTD
International Journal of STD & AIDS
IJTLD
International Journal of Tuberculosis and Lung
Disease
Immunobiology
Intervirology
IPM
Informatica Processing and Management
IRCE
International Review of Chemical Engineering
ISOJ
International Scientific On-line Journal. Stara
Zagora.
ISOPE
International Society of Offshore and Polar
Engineers
ISU
Information Services and Use
ITSF
Integral Transforms and Special Functions
IYFS
International Yearbook of Futurism Studies.
Berlin.
JA
JAb
JAn
JAAS
JAC
JACh

334

Journal
Journal
Journal
Journal
Journal
Journal

of
of
of
of
of
of

Algebra
Antibiotics
Anthropology. Sofia.
Analytical Atomic Spectrometry
Alloys and Compounds
Analytical Chemistry

JACm
JACI
JACS
JACSoc
JAE
JAES
JAFC
JAM
JAP
JAPh
JAPs
JAPS
JAS
JASc
JASEM
JASR
JASRep
JASTP
JAT
JB
JBc
JBt
JBBM
JBC
JBCP
JBCR
JBE
JBM
JBMT
JBMTh
JBSB
JBSD
JBSME
JBUON
JC
JCAM
JCBFM
JCBPS
JCC
JCCp
JCCE
JCD
JCE
JCG
JChr
JCIS
JCMS
JCN
JCP
JCPl
JCPt
JCRCO
JCSPT
JCST
JCTB
JCTM
JDI
JE
JEB
JEC
JEE
JEELM

Journal of Atmospheric Chemistry
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Journal of Agronomy and Crop Science
Journal of the American Chemical Society
Journal of Applied Electrochemistry
Journal of Asian Earth Sciences
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Journal of Applied Microbiology
Journal of Applied Probability
Journal of Applied Phycology
Journal of Applied Physics
Journal of Applied Polymer Science
Journal of Archaeological Science
Journal of Agricultural Science
Journal of Applied Sciences and Environmental
Management
Journal of Advances in Space Research
Journal of Archaeological Science: Reports
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial
Physics
Journal of Approximation Theory
Journal of Biosciences
Journal of Biochemistry
Journal of Biotechnology
Journal of Biochemical and Biophysical Methods
Journal of Biological Chemistry
Journal of Bioactive and Compatible Polymers
Journal of Biomedical and Clinical Research
Journal of Balkan Ecology. Sofia.
Journal of Basic Microbiology
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology
Journal of Bodywork & Movement Therapies
Journal of BioScience and Biotechnology
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Journal of Black Sea/Mediterranean Environment
Journal of BUON (Balkan Union of Oncology)
Journal of Catalysis
Journal of Computational and Applied
Mathematics
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Journal of Chemical, Biological and Physical
Sciences
Journal of Culture Collections
Journal of Communications and Computers
Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Journal of Combinatorial Designs
Journal of Chemical Education
Journal of Crystal Growth
Journal of Chromatography
Journal of Colloid and Interface Science
Journal of Calcutta Mathematical Society
Journal of Clinical Neuroscience
Journal of Chemical Physics
Journal of Cellular Physiology
Journal of Clinical Pathology
Journal of Cancer Research and Clinical
Oncology
Journal of the Chemical Society : Perkin
Transactions
Journal of Composite Science and Technology
Journal
of
Chemical
Technology
and
Biotechnology
Journal of Chemical Technology and Metallurgy
Journal du droit international
Journal of Electrostatics
Journal of Experimental Botany
Journal of Electroanalytical Chemistry
Jahrbuch für europäische Ethnologie
Journal of Environmental Engineering and

Landscape Management
Journal of Electromyography and Kinesiology
Journal of Electronic Materials
Journal of Environmental Management
Journal of Engineering mechanics
Journal of Environmental Protection
Journal of environmental protection and ecology
Journal of Environmental Radioactivity
Journal
of
Economic
Sociology
=
Ekonomicheskaya sotsiologiya
JESP
Journal of Experimental Social Psychology
JF
Journal of Fluorescence
JFA
Journal of Functional Analysis
JGE
Journal of Geochemical Exploration
JGEc
Journal of Global Economics. Bucharest.
JGIJC
Journal of the Geographical Institute „Jovan
Cvijić“. Belgrade.
JGM
Journal of General Microbiology
JGP
Journal of Geometry and Physics
JGR
Journal of Geophysical Research
JGR–SP Journal of Geophysical Research: Space Physics
JGRA
Journal of Geophysical Research Atmospheres
JH
Journal of Helminthology. Cambridge.
JHf
Journal für Hirnforschung. Berlin.
JHEMI Journal of hygiene, epidemiology, microbiology,
and immunology
JHEP
Journal of High Energy Physics
JI
Journal of Inflammation
JIB
Journal of Inorganic Biochemistry
JIGC
Journal of Inorganic and General Chemistry
JIMB
Journal of Industrial Microbiology and
Biotechnology
JIMD
Journal of Inherited Metabolic Disease
JIP
Journal of Invertebrate Pathology
JIPT
Journal of Infrared Physics and Technology
JIRS
Journal of Intelligent and Robotic Systems
JIS
Journal of Intelligent Systems
JISc
Journal of Imaging Science
JISPMMT Journal of International Scientific Publications,
Materials, Methods and Technologies
JIST
Journal of Imaging Science and Technology
JIT
Journal of Imaging Technology
JKPS
Journal of the Korean Physical Society
JL
Journal of Luminescence
JLB
Journal of Leukocyte Biology
JLCM
Journal of the Less Common Metals
JLCRT
Journal of Liquid Chromatography & Related
Technologies
JLR
Journal of Lipid Research
JLT
Journal of Lightwave Technology
JMAA
Journal of Mathematical Analysis and
Applications
JMB
Journal of Molecular Biology
JMBM
Journal of Mechanical Behavior of Materials
JMC
Journal of Materials Chemistry
JMCat
Journal of Molecular Catalysis
JMCBRD Journal of Medical Chemical, Biological, &
Radiological Defense
JMCS
Journal of Mathematics in Computer Science
JMF
Journal of Medicinal Food
JML
Journal of Molecular Liquids
JMM
Journal of Molecular Modeling
JMMT
Journal Mechanism and Machine Theory
JMO
Journal of Modern Optics
JMP
Journal of Mathematical Physics
JMPT
Journal of Materials Processing Technology
JMR
Journal of Molecular Recognition
JMRCM Journal of Muscle Research and Cell Motility
JMS
Journal of Materials Science
JEK
JEM
JEMan
JEMec
JEP
JEPE
JER
JES
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JMSp
JMSt
JMSys
JMSL
JMSME

Journal of Mass Spectrometry
Journal of Molecular Structure
Journal of Marine Systems
Journal of Materials Science Letters
Journal of Materials Science : Materials in
Electronics
JMSMM Journal of Materials Science: Materials in
Medicine
JN
Journal of Neurochemistry
JNs
Journal of Neuroscience
JNCS
Journal of Non-Crystalline Solids
JNE
Journal of Neural Engineering
JNN
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
JNR
Journal of Nano Research
JNS
Journal of the Neurological Sciences
JOAM
Journal of Optoelectronics and Advanced
Materials
JOSA
Journal of the Optical Society of America
JP
Journal of Phycology
JPl
Journal of Palaeolimnology
JPA
Journal of Physics : A: Mathematical and
Theoretical
JPB
Journal of Physics : B: Atomic, Molecular and
Optical Physics
JPBp
Journal of General Physiology and Biophysics
JPC
Journal of Physics : C: Solid State Physics
JPCh
Journal of Physical Chemistry
JPCl
Journal of Process Control
JPCM
Journal of Physics : Condensed Matter
JPCS
Journal of Physics : Conference Series
JPCSl
Journal of Physics and Chemistry of Solids
JPD
Journal of Physics : D: Applied Physics
JPG
Journal of Physics : G: Nuclear and Particle
Physics
JPN
Journal of Plant Nutrition
JPP
Journal of Photochemistry and Photobiology
JPPs
Journal of Plant Physiology
JPR
Journal of Proteome Research
JPS
Journal of Physiological Sciences
JPSc
Journal of Plant Sciences
JPSn
Journal of Photographic Science
JPSr
Journal of Power Sources
JPSA
Journal of Polymer Science : Part A: Polymer
Chemistry
JPSAS
Journal of Pest Science = Anzeiger fur
Schadlingskunde
JPSB
Journal of Polymer Science : Part B: Polymer
Physics
JPTM
Journal of Pharmacological and Toxicological
Methods
JRA
Journal of Radiation Applications and
Instrumentation
JRF
Journal of Religion & Film
JRPC
Journal of Reinforced Plastics and Composites
JSAM
Journal of Signal AM
JSC
Journal of Solution Chemistry
JSCS
Journal of the Serbian Chemical Society
JSDEWES Journal of Sustainable Development of Energy,
Water and Environment Systems
JSFA
Journal of the Science of Food and Agriculture
JSNM
Journal of Superconductivity and Novel
Magnetism
JSP
Journal of Statistical Physics
JSR
Journal of Sea Research
JSS
Journal of Separation Science
JSSC
Journal of Solid State Chemistry
JSSE
Journal of Solid State Electrochemistry
JSWSC
Journal of Space Weather and Space Climate
JTAC
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

JTAFM
JTAM
JTEMB
JV
JVM
JVST
JWWJ
KT

Journal of Theoretical and Applied Fracture
Mechanics
Journal of Theoretical and Applied Mechanics.
Sofia.
Journal of Trace Elements in Medicine and
Biology
Journal of Virology
Journal of Virological Methods
Journal of Vacuum Science & Technology
Jazz Worlds/World Jazz (Chicago Studies in
Ethnomusicology). Chicago.
Kristall und Technik. Berlin.

LAA
LAM

Linear Algebra and its Applications
Letters in Applied Microbiology
Langmuir : American Chemical Society
Lauterbornia Lauterbornia : Internationale Zeitschrift für
Faunistik und Floristik des Süßwassers
LB
Linguistique balkanique. Sofia.
LDD
Land Degradation & Development
LEFA
Leukotrienes and Essential Fatty Acids
LNAI
Lecture Notes in Artificial Intelligence
LNCIS
Lecture Notes in Control and Information
Sciences
LNCS
Lecture Notes in Computer Science
LNM
Lecture Notes in Mathematics
LS
Life Sciences
LT
Lithic Technology.
LWT
Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie =
Food Science and Technology
MAMS

Mechanics of Advanced Materials and Structures
Mathematika. London.
MB
Mathematica Balkanica
MBc
Mycologia Balcanica
MBr
Molecular Brain
MBs
Macromolecular Bioscience
MBt
Medical Biotechnology
MBDSM Mechanics Based Design of Structures and
Machines
MBio
Marine Biotechnology
MBR
Molecular Biology Reports
MBS
Molecular BioSystems
MC
Marine Chemistry
MCg
Molecular Carcinogenesis
MCh
Macromolecular Chemistry
MCB
Molecular and Cellular Biochemistry : An
International Journal for Chemical Biology in
Health and Disease
MCE
Molecular and Cellular Endocrinology
MCP
Materials Chemistry and Physics
MCS
Mathematics and Computers in Simulation
MD
Mineralium Deposita
MDs
Materials and Design
MEMS
Micro Electronic and Mechanical Systems
MEP
Medical Engineering and Physics
MEPS
Marine Ecology Progress Series
MFECP Methods and Findings in Experimental and
Clinical Pharmacology
MH
Medical Hypotheses
MI
Microbiology and Immunology
Microbiology
Microbios
MJ
Microelectronics Journal
MJR
Macedonian Journal of Reproduction
MJSS
Mediterranean Journal of Social Sciences
ML
Materials Letters
MM
Molecular Microbiology
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MMAS
MME
MMM
MMS
MMSc
MNRAS

Mathematical Methods in the Applied Sciences
Mathematical Methods in Engineering
Microporous and Mesoporous Materials
Mathematical Modelling for Synthesis
Mediterranean Marine Science
Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society. Oxford.
MP
Molecular Physics
MPB
Marine Pollution Bulletin
MQ
Microgravity Quarterly
MR
Microbiological Research
MRl
Microelectronics Reliability
MRB
Materials Research Bulletin
MRGTEMMutation Research : Genetic Toxicology and
Environmental Mutagenesis
MRT
Microscopy Research and Technique
MS
Mathematica Slovaca. Bratislava.
MSAI
Memorie della Società Astronomica Italiana.
Roma.
MSE
Materials Science and Engineering
MSF
Materials Science Forum
MST
Microgravity Science and Technology
MT
Mathematics Today
MUSSR Mathematics of the USSR
NATOASI NATO Asi Series. New York.
Nature
NBP
Neuroscience and Behavioral Physiology
NC
Nature Communications
Neoplasma
Neurocomputing
NeuroImage
Neuroscience
NF
New Forests
NH
Nova Hedw
NHz
Natural Hazards
NIMPR–A Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research : Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment
NIMPR–B Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research : Section B: Beam Interactions with
Materials and Atoms
NL
Nano Letters
NM
Numerische Mathematik
NN
Neural Networks
NNSS
Nanoscience & Nanotechnology Science Series
NO
Nitric Oxide
NP
Nature Protocols
NPh
Nuclear Physics
NPy
New Phytologist
NPC
Natural product communications
NR
New Review. New York.
NReport Neuro Report
NRes
Neurochemical Research
NS
Newsletters on Stratigraphy. Stuttgart.
OA
OC
OCh
OCM
OE
OEx
OL
OLE
OM
OO
OP
OPA
OQE

Optica Acta
Optics Communications
Open Chemistry
Ocean and Coastal Management
Organic Electronics
Optics Express
Optics Letters
Optics and Laser in Engineering
Optical Materials
Orientalia et Occidentalia. Košice.
Open Physics
Optica Pura y Aplicada
Optical and Quantum Electronics

OS

Orpheus. Sofia.
Оptics and Spectroscopy

PA
Phytochemical analysis
PAAEBI Practical Aspects and Applications of Electron
Beam Irradiation
PAC
Pure and Applied Chemistry
Palaeoslavica Palaeoslavica. International Journal for the
Study of Slavic Medieval Literature, History,
Language and Ethnology,
PAMS
Proceedings of the American Mathematical
Society
Parasite
PB
Phytologia Balcanica. Sofia.
PB
Polymer Bulletin
PBc
Process Biochemistry
PBl
Plant Biology
PBr
Plant Breeding
PBAS–HSS
Papers of BAS : Humanities & Social
Sciences. Sofia.
PBB
Pharmacology Biochemistry & Behavior
PC
Plant Cell
PCCP
Physical Chemistry Chemical Physics
PCE
Plant, Cell & Environment
PCEr
Physics and Chemistry of the Earth
PCG
Physics and Chemistry of Glasses : European
Journal of Glass Science and Technology
PCPS
Proceedings of the Cambridge Philosophical
Society
PCS
Procedia Computer Science
PCSt
Programming and Computer Software
PCTOC Plant Cell, Tissue and Organ Cultures
PE
Plant Ecology
Persoonia
PFHN
Plant Food for Human Nutrition
PGR
Plant Growth Regulation
PGRCU Plant Genetic Resources: Characterization and
Utilization
Pharmacia
Pharmazie
Photosynthetica
Physica C Physica C: Superconductivity and its Applications
Phytochemistry
Phytocoenologia
PIAU
Proceedings of the International Astronomical
Union. Cambridge.
PIF
Proceedings of the Institute of Fisheries. Varna.
PIPD
Problems of Infectious and Parasitic Diseases
PIT
Problems of Information Transmission
PJ
The Plant Journal
PJOMEH Polish Journal of Occupational Medicine and
Environmental Health. Warsaw.
PL
Physical Letters
Planta
Plasmonics
PLOS ONE.
PM
Physiological Measurement
PMt
Progress in Mathematics
PMBP
Physiology and Molecular Biology of Plants
PMEW Proceedings and Monographs in Engineering,
Water and Earth Sciences. London.
PML
Philosophical Magazine Letters
PNAS
Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America
Polyhedron
Polymer
POP
Propagation of Ornamental Plants
PP
Physiologia Plantarum
PPb
Photochemistry and Photobiology
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PPd
PPe
PPr
PPs
PPv
PPARR
PPB
PPL
PPN
PPNL
PPP
PPPec

PT
PTR
PZ

Physics Procedia
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
Plant Protection
Plant Physiology
Progress in Photovoltaics
PPAR Research
Plant Physiology and Biochemistry
Protein& Peptide Letters
Physics of Particles and Nuclei
Physics of Particles and Nuclei Letters
Plasma Processes and Polymers
Palaeogeography,
Palaeoclimatology,
Palaeoecology
Phytochemistry Reviews
Phycological Research
Phytotherapy Research
Physical Review
Pharmacognosy Research
Parasitology Research
Physiological research : Academia Scientiarum
Bohemoslovaca. Prague.
Physical Review Letters
Protoplasma
Photographic science and engineering
Proceedings of the Steklov Institute of
Mathematics. Moscow.
Pattern Recognition in Physics
Proceedings of SPIE
Photosynthesis Research
Planetary and Space Science
Physica Status Solidi. A: Applications and
Materials Science
Psychological Thought. Sofia.
Progress and Trends in Rheology
Prahistorische Zeitschrift

QI

Quaternary International

PR
PRe
PRes
PRev
PRh
PRs
PRASB
PRL
PSE
PSIM
PRR
PSPIE
PSR
PSS
PSSol–A

Radioprotection
Revue de bio-mathématique
Review of the Bulgarian Geological Society.
Sofia.
RC
Reliable Computing
RCEEL Review of Central and East European Law
RCIMM
Rapports et procès-verbaux des réunions :
Commission internationale pour l’exploration
scientifique de la mer Méditerranée. Monte
Carlo.
RE
Radiation Effects
REC
Revista d’etnologia de Catalunya. Barcelona.
RESS
Reliability engineering and system safety
RG
Reports on Geodesy. Warsaw.
RHR
Revue de l’histoire des religions. Paris.
RIPS
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia
= Research in Paleontology and Stratigraphy.
Milano.
RIW
Review of Income and Wealth
RJE
Romanian Journal of Economics = Revista
Română de Economie. Bucharest.
RKMC
Reaction, Kinetics, Mechanisms and Catalysis
RJNT
Russian Journal of Nondestructive Testing
RJP
Romanian Journal of Physics. Bucharest.
RJPP
Russian Journal of Plant Physiology
RJPS
Romanian Journal of Population Studies. ClujNapoca, Romania.
RM
Radiation Measurements
RPC
Radiation Physics and Chemistry
RR
Radiation Research
RRC
Revue roumaine de Chimie / Romanian Journal
RB
RBGS

of Chemistry. Bucureşti.
Revue roumaine de physiologie / Romanian
Journal of Physiology. Bucureşti.
RSCA
RSC Advances
RSI
Review of Scientific Instruments
RTHGR Recent Trends in Hand Gesture Recognition
SA
Spectrochimica Acta
SAc
Sensors and Actuators
SAISC
Springer Advances in Intelligent Systems and
Computing
SARQSARER SAR and QSAR in Environmental Research
SAUS
Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis.
Sofia.
SAWW–MK Sitzungsberichte
der
Akademie
der
Wissenschaften in Wien : Mathematischnaturwissenschaftliche Klasse. Wien.
SB
Studia Balkanica. Sofia.
SBc
Silva Balcanica. Sofia.
SC
Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran
Research Centre for the History and Culture of
the Mediterranean Area and South-East Europe.
Lodz.
SCF
Studii si cercetări de fiziologie. Bucureşti.
Science. Washington.
SCI
Studies in Computational Intelligence
SCS
Studia classica serdicensia. Sofia.
SCT
Surface and Coatings Technology
SEIE
Solvent Extraction and Ion Exchange
SEMSC Solar Energy Materials and Solar Cells
Sensors
SF
Silva Fennica. Helsinki.
SG
Silvae genetica
SGen
Soviet Genetics
SGEM-CP SGEM Conference Proceedings
SHTI
Studies in Health Technology and Informatics
SIAMJCO SIAM Journal on Control and Optimization
SIAMJMAA SIAM Journal on Matrix Analysis and
Applications
SIGMA Symmetry, Integrability and Geometry: Methods
and Applications
SIJBPG Scholedge International Journal of Business
Policy & Governance
SJ
Südosteuropa –Jahrbuch. München.
SJC
Serdica Journal of Computing. Sofia.
SJG
Scandinavian Journal of Gastroenterology
SJNP
Soviet Journal of Nuclear Physics
SJPN
Soviet Journal of Particles and Nuclei
SL Šumarski list. Skopie
SLaw
Sociology of Law
SLt
Spectroscopy Letters
SLNCS
Springer Lecture Notes in Computer Science
Slovene
Slověne = Словѣне : International Journal of
Slavic Studies. Moscow.
SM
Stochastic models
SMat
Studia Mathematica. Warsaw.
SMr
Slawia Meridionalis. Warszawa.
SMIM
Studii si materiale de istorie medie. Bucureşti.
SMJ
Serdica Mathematical Journal
SMR
Somatosensory & Motor Research
SP
Sociological Problems. Sofia.
SPr
Scripta Periodica : Медицински преглед.
София.
SPSS
Soviet Physics – Solid state
SR
Scientific Reports
SS
Studi Slavistici. Firenze.
SSc
Surface Science
SScr
Scripta & е-Scripta. Sofia.
SSC
Solid State Communications
SSI
Solid State Ionics
RRP
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SSP
SSR
SSSC
SST
SSTc
SSTc
ST
STh
STl
STr
STE
STHV
SWJ
TC
TEE
TH
THR
TIMF
TJ
TJB
TJFAS
TJZ
TL
TMP
TP
TPA
TSF

VAG
VI
VMI
VS
WJI
WJMB
WNN
WRAEO
WST

Solid State Phenomena
Space Science Reviews
Studies in Surface Science and Catalysis
Superconductor Science and Technology
Semiconductor Science and Technology
Seed Science and Technology
Space Technology
Studia thracica. Sofia.
Steel in Translation
Seminarium Thracicum. Sofia.
Starch–Stärke
Science of the Total Environment
Science, Technology and Human Values
Structure
The Scientific World Journal

ZK
ZMOT
ZN
ZP
ZPh
ZPk
ZZ

Списък на приетите
съкращения

Talanta
Tissue and Cell
Tectonophysics
Trace Elements and Electrolytes
Tetrahedron
Thrombosis and Haemostasis
Theriogenology
Turkish Historical Review
Thracia = Тракия. Sofia.
Thymus
Transactions of the Institute of Metal Finishing
Transylvanian Review. Cluj-Napoca, Romania.
Turkish Journal of Biology
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Turkish Journal of Zoology
Toxicology Letters
Theoretical and Mathematical Physics
Tobacco
Technical Physics
Theory of Probability and Its Applications
Thin Solid Films
Tuexenia
Vacuum
Verhandlungen Der Anatomischen Gesellschaft
Viral Immunology
Veterinary Medicine International
Vibrational Spectroscopy
World Journal of Immunology
World Journal of Microbiology & Biotechnology
Workshop on Nanoscience and Nanotechnology
Wilhelm Roux Archiv für Entwicklungsmechanik
der Organismen
Water Science and Technology
Yeast

ZAH
ZAM
ZAMM
ZAMP

ZB
ZBO

Virusforschung und Parasitologie. Originale
Zeitschrift für Krebsforschung
Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der
Tiere
Zeithschrift für Naturforschung C: A Journal of
Biosciences
Zeitschrift für Psychologie = Journal of
Psychology
Zeitschrift für Physik
Zeitschrift für Parasitenkunde
Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische
Anatomie. Vienna.

Zeitschrift für Anthropologie und Humangenetik
Zeitschrift für angewandte Meteorologie
Journal of Applied Mathematics and Mechanics
/Zeitschrift für angewandte Mathematik und
Mechanik.Weinheim.
Zeitschrift für angewandte Mathematik und
Physik/Journal of Applied Mathematics and
Physics/Journal de Mathématiques et de Physique
appliqués
Zeitschrift für Balkanologie : Beiträge zu
den
deutsch-bulgarischen
Literaturund
Kulturbeziehungen. Jena.
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde,
Infektionskrankheiten und Hygiene : 1.
Abt. Medizinisch-hygienische Bakteriologie,

ААН
Американска академия на науките
АК
атестационна комисия
АЛАРСЮИЕ Асоциация за лечебни и ароматични
растения на страните от Югоизточна
Европа
АМТИ
Академия за музикално и танцово изкуство
АН
Академия на науките
АН СССРАкадемия на науките на СССР
АОНСУ Академия за обществени науки и социално
управление
АС
Академичен съвет
ас.
асистент
АСН
Академия за селскостопански науки
АТИИ
Академия за театрално и танцово
изкуство
АТТИИ Академия за театрално, танцово и изобра
зително изкуство
БАД
Българското астрономическо дружество
БАН
Българска академия на науките
БГД
Българско географско дружество
БГД
Българското геоложко дружество
БДБ
Българското дружество по биореология
БГ SIAM българска секция на Дружество по индус
триална и приложна математика
БДБФИ Българско дружество за биомедицинска фи
зика и инженерство
БДС
Български държавен стандарт
БДК
Българска държавна консерватория
БЗКБ
Българска земеделска кооперативна банка
БИД
Българско историческо дружество
БИС
Български институт по стандартизация
БКА
Българска картографска асоциация
БКД
Българско книжовно дружество
БКП
Българска комунистическа партия
БЛС
Български лекарски съюз
БМД
Българското минераложко дружество
БНК на ИКОМОС Български национален комитет
на Международния съвет за паметниците
на културата и забележителните места
БНР
Българско национално радио
БПТП
Българска промишлено-търговска палата
БСА
Българска социологическа асоциация
БСУ
Бургаски свободен университет
БТПП
Българска търговско-промишлена палата
БТС
Български туристически съюз
БФА
Българска филмова академия
БФО
Българско философско общество
ВАК
Висша атестационна комисия
ВИАС
Висш институт по архитектура и
строителство
ВИИ
Висш икономически институт „Карл
Маркс“
ВИИИ
Висш институт за изобразително изкуство
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ВИНИТИ Всесюзный институт научной и техничес
кой информации
ВИСИ
Висш инженерно-строителен институт
ВИТИЗ Висш институт за театрално изкуство
ВМЕИ
Висш
машинно-електротехнически
институт
ВНЕК
Временна научна експертна комисия
ВНС
Велико народно събрание
ВПИ
Висш педагогически институт
ВСИ
Висш селскостопански институт
ВССИ
Висш селскостопански институт
ВСУ
Варненски свободен университет
ВТУ
Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков“
ВТУ
Великотърновски университет
ВУЗ
висше учебно заведение
ВУТП
Висше училище по телекомуникации и пощи,
София
ВХТИ
Висш химико-технологичен институт
въвед.
въведение
г.
година
ГДР
Германска демократична република
ГЕЛАН–РАН Хелминтологическа лаборатория – РАН
ГИС
Географски информационни системи
гл.
главен
гл. асистент главен асистент
год.
годишнина
гр.
гръцки
ГС
Градски съвет
ДБВК
Държавна библиотека „Васил Коларов“
ДБИ
Държавен библиотекарски институт
ДМА
Държавна музикална академия
докл.
доклади
доп.
допълнено
ЕИРП
Европейски институт за равенство на
половете
ЕК
Европейска комисия
ЕОИМБ Европейско общество по интегративна
медицина в България
ЕПУ
Европейски политехнически университет
зам.-директор
заместник директор
зам.-ректор заместник ректор
ЗОДФЛ Закон за облагане доходите на физическите
лица
ИВС
Икономически и валутен съюз на Европей
ския съюз
и.д.
изпълняващ длъжността
ИЕЕЕ
Институт за инженери по електротехни
ка и електроника, Ню Йорк
изв.
известия
изд.
издание
изсл.
изследване
ИК
Изпълнителен комитет
ИКОМ-България
Международен съвет на музеите
ИМПТ Институт по микропроцесорна техника
ил.
илюстрации
ИНИ-РумАН Институт за национална икономика
при Румънската Академия на науките
ИНЭОС РАН Институт
элементоорганических
соединений
ИНРА
Институт за изобретения и рационализации
ИНТЕРРЕГ ИПП
Програма за трансгранично
сътрудничество
ИС
Изпълнителен съвет
ИПАЕИ Институт по публична администрация и
европейска интеграция
ИПАКТ Институт за прибори за автоматизация и
компютърна техника
ИПТ
Институт по полупроводникова техника

ИФЛА

Международна федерация на библиотечни
те асоциации и институти
ИФП СО РАН
Сибирско отделение на Руската
академия на науките (Сибирское отделение
Российской академии наук)
ИЧМ
Институт по черна металургия
ИЧС
Институт за чуждестранни студенти
кн.
книга
конф.
конференция

ЛЕТИ

Санктпетербургски
електротехнически
институт
ЛТУ
Лесотехнически университет
МА
Медицинска академия
мат.
математически
МАСМП и НТ
Международна
лаборато
рия за силни магнитни полета и ниски
температури
МВнР
Министерство на външните работи
МГИМО Московский государственный институт
международныx отношений
МГУ
Минно-геоложки университет
МГУ
Московски държавен университет ,,М. В.
Ломоносов“
межд.
международен
МЗ
Министерство на здравеопазването
МЗХ
Министерство на земеделието и храните
МЗХП
Министерство на земеделието и храни
телната промишленост
МИСОН Международная информационная система
по общественным наукам
МК
Министерство на културата
МКМ
Международна комисия по меда
ММФ
Международен музикален фестивал
ММФИ Международен младежки фестивал на
изкуствата
МНИ
Македонски научен институт
МНО
Министерство на науката и образованието
МП
Министерство на правосъдието
МОН
Министерство на образованието и науката
МОНМ Министерство на образованието, науката
и младежта
МОНТ
Министерство на образованието, науката
и технологиите
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МОТ
Международната организация на труда
МС
Министерски съвет
МТСП
Министерство на труда и социалната
политика
МХТИ Московский химико-технологический ин
ститут имени Д. И. Менделеева
н.с.
научен сътрудник
НАОА
Национална агенция за оценяване и
акредитация
НАТФИЗ Национална академия за театрално и фил
мово изкуство
науч.
научен
нац.
национален
НБКМ Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“
НБУ
Нов български университет
НГДЕК Национална гимназия за древни езици и
култури
НИЗПБ Национален институт за заразни и пара
зитни болести към МЗ
НИИ
научноизследователски институт
НИИЦМ Научноизследователски
институт
по
цветна металургия
НИПК Национален институт за паметниците на
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културата
НМА
Национална музикална академия
ННТДД Национално научно-техническо дружество
пo дефектocкoпия
НП
Негово превъзходителство
НРБ
Народна република България
НС
Научен съвет
НСА
Националната спортна академия
НТС
Научно-технически съюзи
НТСВД в България Научно-технически съюз по
водно дело в България
НТСМ
Научно-технически съюз по машиностроене
НХА
Национална художествена академия
НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни
болести, София
НЧ
Народно читалище
ОИСР
Организация за икономическо сътрудни
чество и развитие
ОИЯЕ
Обединен институт за ядрена енергетика
ОИЯИ–ЛТФ Объединенного института ядерных ис
следований – Лаборатория теоретической
физики
ОК
Организационен комитет
ООН
Организация на обединените нации
ОП РЧР Оперативна програма развитие на човеш
ките ресурси
ОС
Общо събрание
ПАН
Полска академия на науките
ПНЕК
Постоянна научна експертна комисия
подб.
Подбор
Пр.Хр.
преди Христа
прераб. преработено
прил.
приложение
ПРООН Програма на ООН за развитие
проф.
професор
РАН
Руска академия на науките
ред.
редакция
РИМ
Регионален исторически музей
рожд.
рождение
РП към ЕК Рамкова програма към Европейската
комисия
САБ
Съюз на архитектите в България
САИ
Cъюз по автоматика и информатика
САНУ
Сръбска академия на науките и изкуствата
САЩ
Съединени американски щати
сб.
сборник
СБЖ
Съюз на българските журналисти
СБК
Съюз на българските композитори
СБП
Съюз на българските писатели
СБФД
Съюз на българските филмови дейци
СБХ
Съюз на българските художници
СЕЕС
Съюз по електроника, електротехника и
съобщения
СЕДИМЕС Академична международна франкофонска
мрежа
СЕСОНКЦ Специализиран експертен съвет за опаз
ване на недвижимите културни ценности
СЗО
Световна здравна организация
СИБ
Съюз на икономистите в България
СИВ
Съвет за икономическа взаимопомощ
СМБ
Съюз на математиците
СМД
Съюз на музикалните дейци
СМО
Световна метеорологична организация
СМТД
Съюз на музикалните и танцови дейци
СНР
Съюз на научните работници
СНС
Специализиран научен съвет
СНСННИ
Специализиран научен съвет по нова и
най-нова история
СНЧ
Съюз на народните читалища

СОПК

Съвет за опазване на паметниците на
културата
сп.
списание
СПГИТМиК Държавен институт за театър, музика
и кинематография, Санкт Петербург
ССА
Селскостопанска академия
СССР
Съюз на съветските социалистически
републики
ст.н.с
старши научен сътрудник
СУ
Софийски университет
СУБ
Съюз на учените в България
СФБ
Съюз на физиците в България
сх.
схеми
съавт.
съавтор
съст.
съставител
СЮ
Съюз на юристите в България
т.
том
ТНИ
Тракийски научен институт
ТНТМ
Техническо и научно творчество на
младежта
тр.
трудове
ТУ
Технически университет
ТФ на СУБ Творчески фонд на Съюза на учените в
България
УАН
Унгарска академия на науките
УАСГ
Университет по архитектура, строител
ство и геодезия
УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за
активно лечение
УНСС
Университет за национални и световно
стопанство, София
УниБИТ Университет по библиотекознание и ин
формационни технологии
УС
Управителен съвет
ФИАН Физический института Академии наук
ФКлНФ Факултет по класически и нови филологии
ФМИ
Факултет по математика и информатика
ФНИ
Фонд „Научни изследвания“
ФНТС
Федерация на научно-техническите съюзи
ФНТСМ Федерация на научно-техническите съюзи
по машиностроене
ФОБИ
Фестивал за оперно и балетно изкуство
ФОП
Факултет по обществени професии
ФРГ
Федерална република Германия
ФС
Факултетен съвет
ЧСАН
Чехословашка академия на науките
хаб.
хабилитация
ХМ
хидрометеорологични
ХТМУ
Химикотехнологичен
и
металургичен
университет
цв.
цветни
ЦЕРН
Европейската организация за ядрени
изследвания
ЦЕФИ
Център за етноложки и фолклористични
изследвания
ЦИИТ
Централен институт за изчислителна
техника
ЦИН
Център за изучаване на населението
ЦИНТИ Централен институт за научно-техниче
ска информация
ЦИПЖ Център за изследвания и политики за
жените
ЦК
Централен комитет
ЦЛ
Централна лаборатория
ЦСВП
Център за славяно-византийски проучва
ния „Иван Дуйчев“
ЦСУ
Централно статистическо управление
ШУ
Шуменски университет
юб.
юбилеен
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ЮЗУ
Югозападен университет „Неофит Рилски“
ЮНЕСКО
Организация на обединените нации за
образование, наука и култура

Съкращения на латиница
AAPS

American Association of Pharmaceutical
Scientists
Abt.
Abteilung
ACM
Association for Computing Machinery
ACS
American Chemical Society
AEP
Европейска асоциация по зърнено-бобови
култури
AkaTe
AusbildungsgesellschaftmbH
ALADIN Aire
Limitée
Adaptation
dynamique
Développement InterNational
AMS
American Mathematical Society
ANS
American Nano Society
ASI
Advanced Study Institute
ASME
American Society of Mechanical Engineers
ASPP
Американско дружество по физиология на
растенията
ASSD of IUVSTA
Applied Surface Science Division
of International Union for Vacuum Science,
Technique and Applications
AV ČR
Akademie věd České republiky
BENA
Balkan Environment Association
BIT
Tidskrift för Informationsbehandling (Swedish:
Journal of Information Processing)
BMC
BioMed Central
BSB
Bulgarian Society of Bioreology
CASS
Chinese Academy of Social Sciences
ch.
chapter
CIMP
Commission
Internationale
Microflore
Paléozoïque = International Commission of the
Palaeozoic Microflora
CISM
International Centre for Mechanical Sciences
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
conf.
conference
CORESTA Cooperation Centre for Scientific Research
Relative to Tobacco
COSPAR Committee on Space Research
COST
European cooperation in science&technology
CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAISIE European Alien Species Expertise Registry
DLR
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DSTF
Danube Sturgeon Task Force
EAA
European Anthropological Association
EAS
European Astronomical Society
EAAS
Euroasian Astronomical Society
EMS
European Meteorological Society
EPPM
European Platform for Photodynamic Medicine
EPS
European Physical Society
ESCHM European Society for Clinical Hemorheology
and Microcirculation
ESP
European Society for Photobiology
EUCARPIA European Association for Research in Plant
Breeding
EURASAP
European Association for the Science of Air
Pollution
EWAC
European Cereals Genetics Co-operative
FASEB Federation
of
American
Societies
for
Experimental Biology
FEBS
Federation of European Biochemical Societies
FedCSIS Federated Conference on Computer Science and
Information Systems
FEMS
Federation of European Materials Societies

FESPB

Federation of European Societies of Plant
Biology
FESPP
Federation of European Societies of Plant
Physiology
GAMM Gesellschaft für angewandte Mathematik und
Mechanik
H.I.T.
Hiroshima Institute of Technology
IACASS Institute of Archaeology, Chinese Academy of
Social Sciences
IAD
International Association for Danube Research
IAENG International Association of Engineers
IAGA
International Association of Geomagnetism and
Aeronomy
IAHS
International Association of Hydrological
Sciences
IAPTC
International Association of Plant Tissue Culture
IASS
International Association for Semiotic Studies
ICASA
Independent Communications Authority of South
Africa
ICOMOS International Concil of Monuments and Sites
ICTP
International Centre for Theoretical Physics
IEE
Institution of Electrical Engineers
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE Control Systems Society Institute of Electrical and
Electronics Engineers
IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFMBE International Federation for Medical and
Biological Engineering
IGCC
integrated gasification combined cycle
INCDO-INOE National Institute for Research and
Development in Optoelectronics INOE 2000
ILO
International Labour Organization
INPEX Invention and New Product Exposition
INRIA/IRISA Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires
IPPT-PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
IRAP
L’Institut de Recherche en Astrophysique et
Planétologie
ISE
International Society of Electrochemistry
ISPO
International Society for Prosthetics and
Orthotics
ISSHA
International Society for the Study of Harmful
Algae
ITU
Institute for Transuranium Elements
IUCAA Inter-University Centre for Astronomy and
Astrophysics
IUVSTA International Union for Vacuum Science,
Technique and Applications
ISGT
Information Sytems & GRID Technologies
IWQA
International Water Quality Association
LAAS–CNRS Laboratoire d’Analyse et d’Architecture
des Systèmes, Centre national de la recherche
scientifique
LEAR
Legal Entity Appointed Representative
LSPM
Laboratoire des Sciences des Procédés et des
Matériaux
MedZoo Group
Working Group on Mediterranean
Zooplankton Ecology
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NDT
non-destructive testing
NPL
National Physical Laboratory
OCDE
Organisation de coopération et de développement
économiques
OECD
Organisation for Economic Co-operation and
Development
OIT
Organisation internationale du travail
OSA
Optical Society
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PPAR
proc.
QSAR
RINA
RSC
RWTH
SAR
SASS
SCGIS

peroxisome proliferator-activated receptors
Proceedings
Quantitative structure–activity relationship
Royal Institution of Naval Architects
Royal Society of Chemistry
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
structure-activity relationship
Shanghai Academy of Social Sciences
Society for Conservation Geographic Information
Systems
sci.
scientific
SEENET-MTP Southeastern
European
Network
in
Mathematical and Theoretical Physics
SGEM
SIAM
Society of Industrial and Applied Mathematics
SIEF

Société Internationale d´Ethnologie et de
Folklore
SINAPSE Network for Scientific information for Policy
Support in Europe
SPIE
The International Society for Optical Engineering
STEM
science, technology, engineering and mathematics
suppl.
supplement
TMS
Minerals, Metals & Materials Society
T.
Tome
JET
Joint European Torus
JCOMM Joint Technical Commission for Oceanography
and Marine Meteorology
JSPS
Japan Society for the Promotion of Science
UNDP
United Nations Development Programme
USSR
Union of Soviet Socialist Republics
UTIA
Institute of Information Theory and Automation
WSCS
World Sturgeon Conservation Society
VA Tech Virginia Polytechnic Institute and State University
vol.
volume
ZARM
Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie
und Mikrogravitation

Списък на съкращенията
на институтите и
звената на БАН
АИМ–БАН Археологически институт с музей,
БАН
ГеогрИ–БАН Географски институт, БАН
ГИ–БАН Геологически институт, БАН
ГФИ–БАН
Геофизичен институт, БАН
ЕИМ–БАН Етнографски институт с музей, БАН
ЕЦБ–БАН
Единен център по биология, БАН
ЕЦММ–БАН Единен център за механика и матема
тика, БАН
ЕЦНДП–БАН Единен център по науките за държа
вата и правото, БАН
ИА с НАО–БАН Институт по астрономия с научна
астрономическа обсерватория, БАН
ИБалк–БАН Институт по балканистика, БАН
ИБЦТ–БАН Институт по балканистика с център
по тракология, БАН
ИБЕ–БАН
Институт за български език, БАН
ИБЕИ–БАН Институт по биоразнообразие и еко
системни изследвания, БАН
ИБиол–БАН Институт по биология, БАН
ИБИР–БАН Институт по биология и имунология
на размножаването „Академик Кирил Бра
танов“, БАН
ИБИРРО–БАН
Институт по биология и иму
нология на размножаването и развитието
на организмите

ИБотан–БАН Институт по ботаника, БАН
ИБФ–БАН Институт по биофизика, БАН
ИБФМИ–БАН Институт по биофизика и медицин
ско инженерство, БАН
ИВП–БАН
Институт по водни проблеми, БАН
ИВУХ-БАН Институт за физическо възпитание и
училищна хигиена, БАН
ИДП–БАН Институт за държавата и правото,
БАН
ИГ–БАН Институт по генетика, БАН
ИГор–БАН Институт за гората, БАН
ИГСР–БАН Институт по генетика и селекция на
растенията, БАН
ИД–БАН Институт по демография, БАН
ИЕ–БАН Институт по електроника, БАН
ИЕВМ–БАН Институт по експериментална и ве
теринарна медицина, БАН
ИЕЕС–БАН Институт по електрохимия и енергий
ни системи, БАН
ИЕкспМед–БАН
Институт по експериментална
медицина, БАН
ИЕМА–БАН Институт по експериментална мор
фология и антропология, БАН
ИЕМАМ–БАН
Институт по експериментална
морфология и антропология с музей, БАН
ИЕМПАМ–БАН
Институт по експериментална
морфология, патология и антропология с
музей, БАН
ИЕПП–БАН Институт по експериментална пато
логия и паразитология, БАН
ИЕФЕМ–БАН
Институт за етнология и фол
клористика с етнографски музей, БАН
ИЗ–БАН Институт по зоология, БАН
ИИзк–БАН Институт за изкуствознание, БАН
ИИИзк–БАН Институт за изследване на изкуства
та, БАН
ИИстИ–БАН Институт за исторически изследва
ния, БАН
ИИстория–БАН
Институт по история, БАН
ИИкИ–БАН Институт за икономически изследва
ния, БАН
ИИКТ–БАН Институт по информационни и ком
пютърни технологии, БАН
ИИМ–БАН Институт за изучаване на мозъка,
БАН
ИИТ–БАН
Институт за информационни техноло
гии, БАН
ИИХ–БАН Институт по инженерна химия, БАН
ИК–БАН Институт по катализ, БАН
ИКБМ–БАН Институт по клетъчна биология и
морфология, БАН
ИКИ–БАН Институт за космически изследвания,
БАН
ИкИ–БАН
Икономически институт, БАН
ИКИТ–БАН Институт за космически изследвания
и технологии, БАН
ИКК–БАН
Институт за кинетика и катализ,
БАН
ИККС–БАН Институт по компютърни и комуни
кационни системи–БАН
ИККТ–БАН Институт по компютърни и комуни
кационни технологии–БАН
ИЛ–БАН Институт за литература, БАН
ИМ с ИЦ–БАН
Институт по математика с
изчислителен център, БАН
ИМат–БАН Институт по математика, БАН
ИМБ–БАН Институт по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ , БАН
ИМБМ–БАН Институт по механика и биомеханика,
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БАН
ИМК–БАН Институт по минералогия и криста
лография, БАН
ИМех–БАН Институт по механика, БАН
ИМИ–БАН Институт по математика и информа
тика, БАН
ИМикБ–БАН Институт по микробиология „Стефан
Ангелов“, БАН
ИМИО-БАН Институт по морски изследвания и
океанология, БАН
ИМСТЦХА–БАН
Институт по металознание,
съоръжения и технологии с център по хи
дро- и аеродинамика „Академик Ангел Ба
левски“, БАН
ИМуз–БАН Институт за музика, БАН
ИМф–БАН Институт по морфология, БАН
ИМХ–БАН Институт по метеорология и хидроло
гия, БАН
ИО–БАН Институт по океанология „Професор Фри
тьоф Нансен“, БАН
ИОМТ–БАН Институт по оптични материали и
технологии, БАН
ИОСП–БАН Институт по обща и сравнителна па
тология, БАН
ИОНХ–БАН Институт по обща и неорганична хи
мия, БАН
ИОХ–БАН
Институт по органична химия, БАН
ИОХЦФ–БАН
Институт по органична химия
с Център по фитохимия, БАН
ИПар–БАН Институт по паразитология, БАН
ИПИ–БАН Институт по проблеми на изкуство
то, БАН
ИПМ–БАН Институт за приложна минералогия,
БАН
ИПН–БАН Институт за правни науки БАН
ИПОИ–БАН Институт по паралелна обработка на
информацията–БАН
ИПол–БАН Институт по полимери, БАН
ИПс–БАН
Институт по психология, БАН
ИПФ–БАН Институт за приложна физика, БАН
ИР–БАН Институт по роботика, БАН
ИРаст–БАН Институт по растениевъдство, БАН
ИНБ–БАН Институт по невробиология, БАН
ИСЗВ–БАН Институт за слънчево-земни въз
действия, БАН
ИСИР–БАН Институт по системно инженерство
и роботика, БАН
ИСоц–БАН Институт по социология, БАН
ИСП–БАН
Институт по сравнителна патология,
БАН
ИСПЖ–БАН Институт по сравнителна патология
на животните, БАН
ИССТ–БАН Институт за съвременни социални те
ории, БАН
ИТрак–БАН Институт по тракология, БАН
ИТИГА–БАН Институт по теория и история на
градоустройството и архитектурата,
БАН
ИУСИ–БАН Институт по управление и системни
изследвания, БАН
ИФиз–БАН Институт по физиология, БАН
ИФил–БАН Институт по философия за философ
ски науки за философски изследвания
ИФолкл–БАН Институт за фолклор, БАН
ИФР–БАН
Институт по физиология на растения
та, БАН
ИФРГ–БАН Институт по физиология на растения
та и генетика, БАН
ИФТТ–БАН Институт по физика на твърдото

тяло, БАН
ИФХ–БАН
Институт по физикохимия, БАН
ИХМ–БАН Институт по хидорология и метеоро
логия, БАН
ИЯИЯЕ–БАН Институт за ядрени изследвания и яд
рена енергетика, БАН
КМНЦ–БАН Кирилометодиевски научен център,
БАН
КНИЛО–БАН
Комплексна научноизследовател
ска лаборатория по обществознание, БАН
КЦИИТ–БАН Координационен център по информа
тика и изчислителна техника, БАН
ЛБАП–БАН Лаборатория по биологично активни
полимери, БАН
ЛИГ–БАН
Лаборатория по имуногенетика, БАН
ЛНМ–БАН Лаборатория по невроморфология,
БАН
НА–БАН Научен архив, БАН
НАИМ–БАН Национален археологически институт
с музей, БАН
НИГА–БАН Научноизследователски институт по
градоустройство и архитектура, БАН
НИГГГ–БАН Национален институт по геофизика,
геодезия и география, БАН
НИГИ–БАН Научноизследователски
геологически
институт, БАН
НИИГГС–БАН
Научноизследователски инсти
тут за гората и горското стопанство,
БАН
НИИРРП–БАН
Научноизследователски инсти
тут по рибарство и рибна промишленост,
БАН
НИИРСО–БАН
Научноизследователски инсти
тут по рибно стопанство и океанография,
БАН
НИЛСБФ–БАН
Научноизследователска лабора
тория по спектрофометрия и биофизика,
БАН
НИМХ–БАН Национален институт по метеороло
гия и хидрология, БАН
НИУЛАБЕ–БАН
Научноизследователска
ла
боратория по биологическо уредостро
ене и автоматизация на биологическия
експеримент
НЛКВ–БАН Национална лаборатория по компю
търна вирусология, БАН
НПЛСС–БАН Научно-производствена лаборатория
по скоростна спектрография, БАН
ПГ АБЕ–БАН
Проблемна група „Автоматиза
ция на биологическия експеримент“, БАН
ПГ АБЕММ–БАН Проблемна група „Автоматиза
ция на биологическия експеримент и мате
матическо моделиране“, БАН
ПГ БУАБЕ Проблемна група „Биологическо уредос
троене и автоматизация на биологическия
експеримент“, БАН
ССА с НАО–БАН Самостоятелна секция по ас
трономия с Национална астрономическа
обсерватория, БАН
Упр. ХМ–БАН
Управление „Хидрология и мете
орология“, БАН
ФИ–БАН Физически институт, БАН
ФИ с АНЕБ–БАН Физически институт с Атомна
научно-експериментална база, БАН
ЦА–БАН Център по архитектурознание, БАН
ЦАК–БАН
Централна апелативна комисия, БАН
ЦЛАП–БАН Централна лаборатория по полимери,
БАН
ЦЛАФОП–БАН
Централна лаборатория по фо
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топроцеси, БАН
ЦЛБА–БАН Централната лаборатория по биопри
боростроене и автоматизация, БАН
ЦЛБМИ–БАН
Централна лаборатория по био
медицинско инженерство „Професор Иван
Даскалов“, БАН
ЦЛВГ–БАН Централна лаборатория по висша гео
дезия, БАН
ЦЛГ–БАН
Централна лабораторuя по генетика,
БАН
ЦЛЕХИТ–БАН
Централната лаборатория по
електрохимични източници на ток, БАН
ЦЛИМ–БАН Централна лаборатория за изучаване
на мозъка, БАН
ЦЛКИ–БАН Централна лаборатория за космически
изследвания, БАН
ЦЛОЕ–БАН Централна лаборатория по обща еко
логия, БАН
ЦЛПОИ–БАН
Централна лаборатория по па
ралелна обработка на информацията, БАН
ЦЛПФ–БАН, Пловдив – Централна лаборатория за
приложна физика при БАН, Пловдив
ЦЛР–БАН
Централна лаборатория по регенера
ция, БАН
ЦЛ СЕНЕИ–БАН
Централна лаборатория по
слънчева енергия и нови енергийни източни
ци, БАН
ЦЛСЗВ–БАН Централна лаборатория по слънче
во-земни въздействия, БАН
ЦЛСМСИ–БАН
Централна лаборатория по се
измична механика и сеизмично инженер
ство, БАН
ЦЛСУ–БАН Централна лаборатория по системи за
управление, БАН
ЦЛФХМ–БАН
Централна лаборатория по фи
зикохимична механика, БАН
ЦЛХ–БАН
Централна лаборатория по хелминто
логия, БАН
ЦМИ–БАН Централен метеорологичен институт
към Министерство на земеделието
ЦНИН–БАН Център по наукознание и история на
науката, БАН
ЦО–БАН Център за обучение, БАН
ЦХЛ–БАН
Централна хелминтологична лабора
тория, БАН
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АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА
ЛИЧНИТЕ ИМЕНА
АБАДЖИЕВА Емилия Валентинова
АВРАМОВА Ивалина Аврамова
АКРАБОВА-ЖАНДОВА Иванка Светославова
АЛЕКСАНДРОВА Албена Владимирова
АЛЕКСАНДРОВА Ирена Аспарухова
АЛЕКСАНДРОВА Радостина Ивайлова
АЛЕКСАНДРОВА-ПАШЕВА Евдокия Александрова
АЛЕКСИЕВА Афродита Зурмалиева
АЛЕКСИЕВА Златка Милчева
АНАСТАСОВА Екатерина Евгениева
АНАСТАСОВА-КРЪСТЕВА Марлена Николова
АНАЧКОВА Връбка Петрова
АНАЧКОВА-РУСЕВА Бойка Борисова
АНГЕЛОВА Вера Ангелова
АНГЕЛОВА Галя Младенова
АНГЕЛОВА Гергина Костадинова
АНГЕЛОВА Йорданка Методиева
АНГЕЛОВА Лилия Кирилова
АНГЕЛОВА Павлина Ангелова
АНГЕЛОВА Рашел Шалом
АНГЕЛОВА Румяна Николова
АНГЕЛОВА-ГЕОРГИЕВА Росица Александрова
АНГЕЛОВА-ДЯНКОВА Мария Богомилова
АНГЕЛОВА-КОНСУЛОВА Цонка Христова
АНГЕЛОВА-ПРАМАТАРОВА Лиляна Димитрова
АНДОНОВА-КОСТОВА Петя Панайотова
АНДРЕЕВА Донка Христова
АНДРЕЙЧИН-СКОРДЕВА Евгения Разумова
АНЕВА Бойка Любомирова
АНКОВА-НИЧЕВА Кети Найчова
АНТОНОВА Александра Атанасова
АНТОНОВА-ВАСИЛЕВА Лучия Стефанова
АНТОНОВА-МИТЕВА Надя Младенова
АПОСТОЛОВА Емилия Любомирова
АПОСТОЛОВА Ива Иванова
АПОСТОЛОВА Маргарита Димитрова
АРГИРОВА-ГЕРАСИМОВА Мария Иванова
АРИЕ-ХЕРШКОВИЧ Естрея Леон
АРСОВА Дарина Димитрова
АТАНАСОВА Бистра Цветкова
АТАНАСОВА Виолина Стойчева
АТАНАСОВА Нина Недева
АТАНАСОВА Цветанка Цочева
АТАНАСОВА-ПУШКАРОВА Елена Димова
БАБАЛАКОВА Надежда Каменова
БАБЕВА Цветанка Крумова
БАЕВА Вихра Господинова
БАЕВА Соня Василева
БАЖЛЕКОВА Емилия Григорова
БАЙКУШЕВА Светла Петрова
БАЙЧЕВА Олга Цокова
БАЙЧЕВА Цонка Стефанова
БАЙЧИНСКА Красимира Костадинова
БАКАЛОВА-ЛАЗАРОВА Елка Георгиева
БАКАЛОВА-КЪНЕВА Ганка Георгиева
БАКАЛСКА Вера Христова
БАКАЛСКА-НЕШЕВА Мариана Владимирова
БАКЪРДЖИЕВА Радостина Телериг
БАЛАБАНОВА Емилия Георгиева
БАЛАБАНОВА Снежанка Стоянова
БАЛАБАНОВА Христина Андонова
БАЛАРЕВА Агапия Димитрова
БАЛДЖИЕВА-НИКОВА Виолета Миланова
БАЛТАДЖИЕВА Мария Ангелова
БАЛЧЕВА Антоанета Бориславова
БАНКОВА Вася Стефанова
БАНКОВА Петя Динчова
БЕДИКЯН Лидия Джовасар
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33
34
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35
35
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БЕЛЕВА Искра Спасова
БЕЛЯЕВА Сабина Алексиева
БИБИНА Йорданка Златева
БИКС Розалия Александрова
БЛАГОЕВА-СТЕФАНОВА Диана Георгиева
БОБЕВА-ФИЛИПОВА Даниела Николова
БОГДАНОВА Галина Тодорова
БОГДАНОВА Румяна Богомилова
БОГДАНОВА Светла Антонова
БОГОЕВА Машенка (Маша) Василева
БОГОМИЛОВА ТОДОРОВА, Нонка
БОЕВА Людмила Йосифовна
БОЖИКОВА-КОЛАРОВА Елена Димитрова
БОЖИЛОВА Румяна Димитрова
БОЖКОВА Милка Димитрова
БОЗОВА Бора Мутафова (НУРИЕВА Зинети
Мустафова)
БОЙЧЕВА МИХАЛЕВА, Мария
БОЙЧЕВА Светла Николова
БОЙЧЕВА-ИВАНОВА Павлина
БОНДАРЕНКО Евгения Лаврентиевна
БОНЕВА Стефка Петрова
БОНЧЕВА Илияна Аспарухова
БОНЧЕВА Николина Янакиева
БОРИСОВА Даниела Иванова
БОРИСОВА Деница Стефанова
БОРИСОВА Екатерина Георгиева
БОРИСОВА Йорданка Христова
БОРИСОВА-МАРИНОВА Кремена Георгиева
БОРИСОВА-МАРТИНОВА Йорданка Симеонова
БОЯДЖИЕВА Ваня (Иванка) Александрова
БОЯДЖИЕВА Клара Тодорова
БОЯДЖИЕВА Надя Георгиева
БОЯДЖИЕВА Пепка Александрова
БОЯДЖИЕВА-КЮЛЮМОВА Елена Александрова
БОЯДЖИЕВА-МИХАЙЛОВА Анна Георгиева
БУДИНОВА-ПЕТРОВА Теменужка Крумова
БУР-МАРКОВСКА Марта
БЪКЛОВА Катя Кирилова
БЪРДАРСКА Галя Маринова
БЪРЛИЕВА-БЕКИРОВА Славия Георгиева
БЪРНЕВА Маргарита Радоева
БЪЧВАРОВА Екатерина Ангелова
ВАКАРЕЛСКА-ЧОБАНСКА Донка Христова
ВАКЛИНОВА Станка Грозданова
ВАНДОВА Мария Вандова
ВАСЕВА Валентина Иванова
ВАСИЛЕВА Бойка Василева
ВАСИЛЕВА Валя Николова
ВАСИЛЕВА Керанка Славова
ВАСИЛЕВА Майя Димитрова
ВАСИЛЕВА Маргарита Михайлова
ВАСИЛЕВА Петя Иванова
ВАСИЛЕВА-ПОПОВА Юлия Георгиева
ВАСИЛЧИНА Виолета Илиева
ВАТОВА Пенка Трифонова
ВЕЛЕВА Мария Гаврилова
ВЕЛЕВА-ГЕОРГИЕВА Благородка Стефанова
ВЕЛИЗАРОВА Емилия Георгиева
ВЕЛИКОВА Виолета Борисова
ВЕЛИНОВА Лиляна Иванова
ВЕЛИЧКОВA Мая Янева
ВЕЛИЧКОВА Николая Серафимова
ВЕЛИЧКОВА Румяна Стефанова
ВЕЛЧЕВА Надя Александрова
ВЕЛЧЕВА-БОЯДЖИЕВА Боряна Александрова
ВЕНЕВА Иванка Петкова
ВЕНЕДИКОВА Катерина Иванова
ВЕНКОВА Стефка Георгиева
ВЕРЕЩАГИНА-АНТОНОВА Тамара Николаевна
ВЕЧЕВА Екатерина Емилова
ВИДОЛОВА-АНГЕЛОВА Елена Петкова
ВИТКОВА Виктория Виткова
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ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА Дочка Иванова
ВЛАДКОВА Радка Славова
ВЛАДОВА Румяна Димитрова
ВЛАСКОВСКА Мила Василева
ВОЛКОВА-НЕШЕВА Виолета Евгениева
ВУТОВА Катя Желева
ВЪЖАРОВА Живка Николова
ВЪЛЕВА Върбинка Вълева
ВЪЛЕВА Юлия Георгиева
ВЪЛКОВА-АЧКОВА Златка Веселинова
ВЪЛЧЕВА Лиляна Василева
ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА Елисавета Борисова
ВЪНКОВА-РАДЕВА Ренета Велинова
ВЪРБАНОВА АНГЕЛОВА, Ана
ГАБРАШАНСКА Маргарита Павлова
ГАБРОВСКА Свободозаря Маркова
ГАВАЗОВА-ГЕШАНОВА Екатерина Стефанова
ГАНЕВА Анна Стефанова
ГАНЕВА Ганка Данаилова
ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА Величка Георгиева
ГАНЕВА-РАЙЧЕВА Валентина Георгиева
ГАРВАЛОВА Мария Николова
ГАРЕЛКОВА Зоя Данаилова
ГАТЕВА Рая Йотова
ГАТЕВА-ИВАНОВА Татяна Велкова
ГАТЕВА-КОСТОВА Санка Величкова
ГЕНАДИЕВА-МУТАФЧИЕВА Зафирка (Зара) Павлова
ГЕНКОВА-ПАПАЗОВА Мария Георгиева
ГЕНОВА Елена Иванова
ГЕНОВА Еленка Маринова
ГЕНОВА Ирина Иванова
ГЕНОВА Красимира Борисова
ГЕНОВА Юлия Любомирова
ГЕНЧЕВА-КОНДАКОВА Елена Генчева
ГЕОРГИЕВА Багра Храброва
ГЕОРГИЕВА Венетка Цветанова
ГЕОРГИЕВА Елена Иванова
ГЕОРГИЕВА Ивелина Мирчева
ГЕОРГИЕВА Катя Маринова
ГЕОРГИЕВА Маргарита Илиева
ГЕОРГИЕВА Милена Георгиева
ГЕОРГИЕВА Райна Ангелова
ГЕОРГИЕВА Райна Спасенкова
ГЕОРГИЕВА-АНГЕЛОВА Албена Лазарова
ГЕОРГИЕВА-БЛАГОЕВА Ива Благоева
ГЕОРГИЕВА-КАЗАНДЖИЕВА Соня Николова
ГЕОРГИЕВА-КАЦАРОВА Румяна Иванова
ГЕРАСИМОВА-ТОМОВА Василка Тодорова
ГЕРАСИМОВА-ХРИСТОЗОВА Цонка Атанасова
ГЕРГОВА Диана Спасова
ГЕРГОВА Иванка Йорданова
ГЕТОВА Екатерина Салкова
ГЕШЕВА Йорданка Маринова
ГЕШЕВА Костадинка Александрова
ГИГОВА Лиляна Георгиева
ГИНЕВА Венета Христова
ГЛАВЧЕВА-ЦВЕТКОВА Люба Владимирова
ГЛИКАЦИ-АРВЕЛЕР Елен (Елени)
ГЛУХЧЕВА Йорданка Георгиева
ГОГОШЕВА Цветанка Николова
ГОРАНОВА Екатерина Александрова
ГОРЧИЛОВА Любомила Николаева
ГОСПОДИНОВА-НИКОВА Господинка Стойкова
ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ Теодоричка Илиева
ГОЧЕВА Ева МАНОЛОВА
ГОЧЕВА Златозара Бонева
ГОЧЕВА Стоянова, Росица
ГРАДЕВА Росица Стефанова
ГРАШЕВА Лиляна Борисова
ГРЕБЕНАРОВА Славка Василева
ГРИГОРОВА Ели Георгиева
ГРИГОРОВА Людмила Крумова
ГРИГОРОВА НЕДЕЛЧЕВА, Веселина
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ГРИГОРОВА Роза Тодорова
ГРИГОРОВА-НИКОЛОВА Жоржета Цанкова
ГРОЗДАНОВА Елена Александрова
ГРОЗДАНОВА Саша Стефанова
ГРОЗДАНОВА-ДЕНЧЕВА Атанаска Василева
ГРОЗДЕВА Валентина Александровна
ГРОЗЕВА Маргарита Георгиева
ГУЛЯМОВА Дилнора Ергашевна
ГУРГУЛОВА Мария Димитрова
ГЪЛЪБОВА Данка Николова
ГЬОШЕВА-БОГОЕВА Мелания Михайлова
ГЮЛЕВА-ПАНТОВА Веселка Атанасова
ГЮЛЕВА-РАДУНЧЕВА Ана Генкова
ГЮРОВА Мария Рангелова
ДАВИДОВА-АРНАУДОВА Надка Петкова
ДАИЕВА Лилан-Анна Иванова
ДАКОВА Бисерка (Бисера) Лазарова
ДАКОВА-АНГЕЛОВА Снежана Тодорова
ДАМЯНОВА Боряна Михайлова
ДАМЯНОВА Ечка Иванова
ДАМЯНОВА Румяна Иванова
ДАНЕВА Теодора Гичева
ДАНЕВА-МИХОВА Xpиcтинa Иванова
ДАНЕШ Парване Бахрам
ДАНОВА Надя Христова
ДАНОВА Пенка Стилиянова
ДАНЧЕВА-БЛАГОЕВА Снежанка Димитрова
ДАНЧЕВА-ВАСИЛЕВА Анка Янкова
ДАНЧЕВА-СЕРКЕДЖИЕВА Юлия Пенчева
ДАСКАЛОВА Нонка Недялкова
ДАСКАЛОВА Цветана Димитрова
ДАСКАЛОВА-ОБРЕТЕНОВА Клара Александрова
ДАЧЕВА Мария Димитрова
ДЕЙКОВА Христина Пелова
ДЕМИРЕВА Мара Иванова
ДЕМИРЕВСКА-КЕПОВА Климентина Николова
ДЕЧЕВА-ЧАКЪРОВА Албена Кирилова
ДЖОНОВА-АТАНАСОВА Даниела Боянова
ДЖУРОВА Аксиния Добрева
ДИКОВА Юлита Борисова
ДИЛОВА Маргарита Любенова
ДИЛОВСКА Елена Стоянова
ДИЛОВСКА-ИВАНОВА Емилия Христова
ДИМИТРОВА Елена Йорданова
ДИМИТРОВА Елена Страшимирова
ДИМИТРОВА Елка Ивелинова
ДИМИТРОВА Лилия Димитрова
ДИМИТРОВА Маргарита Тодорова
ДИМИТРОВА Мария Георгиева
ДИМИТРОВА Машенка Борисова
ДИМИТРОВА Мая Иванова
ДИМИТРОВА Мая Любомирова
ДИМИТРОВА Нели Стоянова
ДИМИТРОВА Нина Иванова
ДИМИТРОВА Александровна
ДИМИТРОВА Светла Горянова
ДИМИТРОВА Севдалина Стоянова
ДИМИТРОВА-ВИТАНОВА Златинка Иванова
ДИМИТРОВА-ДАВИДОВА Параскева Илиева
ДИМИТРОВА-МИЛЧЕВА Александра Димитрова
ДИМИТРОВА-РАДЕВА Екатерина Иванова
ДИМИТРОВА-РАШКОВА Людмила Петрова
ДИМИТРОВА-ТОДОРОВА Лиляна Дойчева
ДИМОВА Радка Николова
ДИМОВА Таня Георгиева
ДИМОВА-БАРЩУКОВА Стефка Николаева
ДИМОВА-МАЛИНОВСКА Дориана Иванова
ДИНОВА-РУСЕВА Вера Енчева
ДОБРЕВА Поля Стойкова
ДОБРЕВА-МАКФЕРСЪН Милена Петрова
ДОГРАМАДЖИЕВА Екатерина Петрова
ДОЛАШКА Павлинка Александрова
ДОНЧЕВА Албена Паскалева
348

85
85
85
85
86
86
86
87
87
87
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
96
96
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
106
106
106
107
107
107

ДОНЧЕВА Снежанка Цветанова
108
ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА Людмила Иванова
108
ДОРОВСКА-ТАРАН Виктория Николова
109
ДОСЕВА Ива Доси
109
ДРАГАНОВА Росица Славчева
109
ДРАГАНОВА Cлaвкa Тодорова
110
ДРАГИЕВА Йовка Димитрова
110
ДРАГОВА Haдeждa Николова
110
ДРАЙШУ Таня Николова
110
ДРЯНОВСКА-ВАСИЛЕВА Олга Александрова
111
ДУРИДАНОВА Десислава Боянова
111
ДУШАНОВА Юлиана Александрова
111
ДЮЛГЕРОВА Нина Ангелова
112
ДЮЛГЕРОВА Ренна Бориславова
112
ДЯКОВИЧ-МАКАВЕЕВА Люба Александрова
113
ЕДРЕВА Аглика Минева
113
ЕДРЕВА-КЪРДЖИЕВА Румяна Минева
113
ЕКСЕРОВА Дочи Русева
113
ЕМАНУИЛОВА Елка Игнатова
114
ЕНЕВА Янка Борисова
114
ЖЕКОВА Ветка Иванова
115
ЖЕКОВА Ирена Илиева
115
ЖЕЛЕВА-МАРТИНС ВИАНА Добрина Иванова
115
ЖЕЛЕВА-МИТЕВА Ваня Иванова
116
ЖЕЛЕЗОВА Стела Димитрова
116
ЖЕЛЯЗКОВА Антония Георгиева
116
ЖЕЛЯЗКОВА Веселка Неделчева
116
ЖЕЛЯЗКОВА-АВРАМОВА Татяна Любомирова
117
ЖИВКОВА Людмила Тодорова
117
ЖИЯНСКИ Миглена Кирчева
117
ЗАГОРСКА Недялка Александрова
118
ЗАИМОВА Рая Йорданова
118
ЗАЙОВА Ели Георгиева
118
ЗАМФИРОВА-МИТОВА Росица Николова
119
ЗАПРЯНОВА Емилия Трайкова
119
ЗАПРЯНОВА-ТОДОРОВА Антоанета Георгиева
120
ЗАРЕВА-ЗАФИРОВА Ирена Кирилова
120
ЗАРКОВА Лидия Петрова
120
ЗАХАРИЕВА Светлана Захариева
121
ЗАХАРИЕВА-СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА Боянка (Бояна)121
ЗИНОВИЕВА Дарина Пеева
121
ЗЛАТАНОВА-ДИМИТРОВА Йорданка Стаматова 122
ЗЛАТАНОВА-НИКОЛОВА Надежда (Надка) Кръстева122
ЗЛАТЕВА-ПЕХЛИВАНОВА Иванка Иванова
122
ИВАНОВА Анна Недева
122
ИВАНОВА Ваня Василева
123
ИВАНОВА Венетка Боянова
123
ИВАНОВА Виолета Георгиева
123
ИВАНОВА Дария Куртева
124
ИВАНОВА Елена Здравкова
124
ИВАНОВА Елисавета Христова
124
ИВАНОВА Йонка Петкова
125
ИВАНОВА Йорданка Александрова
125
ИВАНОВА Климентина Илиева
126
ИВАНОВА Красимира Минкова
126
ИВАНОВА Петя Павлова
126
ИВАНОВА Радост Тодорова
127
ИВАНОВА Стефанка Пенюва
127
ИВАНОВА Таня Ненова
127
ИВАНОВА-Вапцарова Калина
128
ИВАНОВА-ГИДИКОВА Вера Димитрова
128
ИВАНОВА-ГИРГИНОВА Мариета Стоянова
128
ИВАНОВА-КИЧЕВА Мария Георгиева
129
ИВАНОВА-МАВРОДИНОВА Вера Йорданова
129
ИВАНОВА-МИРЧЕВА Дора (Тодорка) Маринова
130
ИВАНОВА-ОГНЯНОВА Радка Константинова
130
ИВАНОВА-ПАНАЙОТОВА Вера
130
ИВАНОВА-ПАНДУРСКА Ивайла ЯНКОВА
130
ИВАНОВА-ПАШКУЛОВА Вяра Николаева
131
ИВАНОВА-СТОИМЕНОВА Елисавета Стоименова 131
ИВАНЧЕВА Людмила Евлогиева
131
ИВАНЧЕВА Стефанка Василева
132
ИГНАТОВА Детелина Стоянова
132

ИГНАТОВА Мая Найденова
ИГНАТОВА Милена Георгиева
ИЛЕВА-НАЙДЕНОВА Павлинка Петкова
ИЛЕВА-ФИЛКОВА Радка Белчева
ИЛИЕВА (ЩЪРБАНОВА) Анна (Анка) Якимова
ИЛИЕВА Надежда Борисова
ИЛИЕВА Невена Петрова
ИЛИЕВА Татяна Атанасова
ИЛИЕВА-СТОИЛОВА Младенка Паунова
ИЛЧЕВА Радослава Велчева
ЙОНКОВА Надежда Гецова
ЙОНЧЕВА Ваня Димитрова
ЙОРДАНОВА Анна Георгиева
ЙОРДАНОВА Даниела (Нели) Василева
ЙОРДАНОВА Диана Василева
ЙОРДАНОВА Малина
ЙОРДАНОВА-КИРОВА Юлияна Йорданова
КАБАИВАНОВА-МИЛАНОВА Людмила Владимирова
КАДЪНКОВА-РАДОСЛАВОВА Мария Стефанова
КАИШЕВА Анастасия Ростиславова
КАКАЧЕВА-АВРАМОВА Денка Пенева
КАЛАЙДЖИЕВА-ДРАЖЕВА Райна Дончева
КАЛДИЕВА-ЗАХАРИЕВА Стефана Боянова
КАЛИЦИН Мария Франц
КАЛИЦОВА-КУРТЕВА Пенка Георгиева
КАЛОЯНОВА Kалинка Михайлова
КАЛПАКЧИЕВА Румяна Георгиева
КАЛТИНСКА Румена Николова
КАЛЧЕВА Радка Николова
КАЛЧЕВСКА Камелия Христова
КАЛФИН Рени Емил
КАМЕНОВА-ЮХИМЕНКО Станка Маркова
КАМИШЕВА Ганка Стоева
КАНЕВА Антоанета Динева
КАПРАЛОВА Недка Неделчева
КАРАБЕЛОВА Магда Христова
КАРАГЬОЗОВА Здравка Кирилова
КАРАГЬОЗОВА Цвятка Иванова
КАРАГЮЛЕВА Юлия Димитрова
КАРАИВАНОВА Анета Недева
КАРАКИРОВА Йорданка Георгиева
КАРАКОЛЕВА Елка Иванова
КАРАКОСТОВА Румяна Лазарова
КАРАМИХАЙЛОВА Елисавета Иванова
КАРАМИХОВА Маргарита Николова
КАРАМИХОВА-ЦАЧЕВА Лиляна Стефанова
КАРАШАНОВА Даниела Богданова
КАСАБОВА Анелия Александрова
КАСЧИЕВА Соня Бойчева
КАЦАРКОВА Верка Стефанова
КАЦАРОВА-КУКУДОВА Райна Димитрова
КЕЛИЯН Мая Бедрос
КЕРЕМИДЧИЕВА Славка Георгиева
КЕРПИЧЕВА-ГЕОРГИЕВА Елена Трайчева
КИРИЛОВА АТАНАСОВА, Антоанета
КИРИЛОВА Даниела Петрова
КИРИЛОВА Милена Георгиева
КИРКОВА Румяна Кирилова
КИРОВА Алла Валентиновна
КИРОВА Красимира Благоева
КИРОВА Лилия Цветанова
КИРЧЕВА Пенка Петкова
КИРЯКОВА Виржиния Стойнева
КИТАНОВА-МАРКОВА Мария Кирилова
КИТОВА Снежана Миланова
КИШКИЛОВА Паша Иванова
КОВАЧЕВА Даниела Георгиева
КОВАЧЕВА Павлина Христова
КОВАЧЕВА Ралица Крумова
КОВАЧЕВА-КОСТАДИНОВА Вяра Асенова
КОЕВА Маргарита Иванова
КОЖУХАРОВА Евгения Събева
КОЖУХАРОВА Жасмина Димитрова
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КОЙЧЕВА Елена Христова
157
КОЛАКЛИЕВА Лиляна Петрова
157
КОЛАРОВА Мария Иванова
157
КОЛАРОВА Мария Петрова
158
КОЛЕВА Елена Георгиева
158
КОЛЕВА Мария Иванова
158
КОЛЕВА Светла Йовчева
159
КОЛЕВА-БАБАМОВА Росица Танева
159
КОЛЕВА-ИЛИЕВА Татяна Ангелова
159
КОЛЕВА-КРЪСТЕВА Екатерина Михайлова
160
КОЛЕВА-РЕКАЛОВА Елена Колева
160
КОЛЬКОВСКА Наталия Тодорова
160
КОНДОВА Нели Славейкова
160
КОНЕВА Румяна Илиева
161
КОНСТАНТИНОВА Елка Георгиева
161
КОНСТАНТИНОВА Юра Тотева
161
КОНСТАНТИНОВА-АНТОВА Ренада Константинова 162
КОНСТАНТИНОВА-БЛЪСКОВА Донка Тодорова
162
КОНСТАНТИНОВА-ЖЕКОВА Виолета Михайлова
162
КОНСТАНТИНОВА-КАБАСАНОВА Елена Маркова 163
КОПАРАНОВА Надежда Савова
163
КОПРИНКОВА-ХРИСТОВА Петя Дойчева
163
КОРУЧЕВА Елка Радославова
164
КОРЧЕВА Анна Павловна
164
КОСТАДИНОВА-АВРАМОВА Зоя Василева
164
КОСТОВА Иванка Николова
165
КОСТОВА Снежанка Петрова
165
КОСТОВА-ЯНКОВА Емилия Христова
165
КОСТУРКОВА Георгина Петкова
165
КОТОВА Добриела Тодорова
166
КОЧЕВА-ЛЕФЕДЖИЕВА Ана Иванова
166
КОЮМДЖИЕВА Емилия Иванова
166
КРАЙНИНСКА Иванка Краева
167
КРАЙЧЕВА Здравка Тодорова
167
КРЕЖОВА Дора Димитрова
167
КРУМОВА-ГЛОМБ Любомира Николаева
168
КРУМОВА-ЦВЕТКОВА Лилия Крумова
168
КРЪСТЕВА Весела Цветанова
168
КРЪСТЕВА-НОЖАРОВА Гина Захариева
169
КУЗМАНОВА Антонина Николова
169
КУЗМАНОВА Йорданка Найденова
169
КУМБИЛИЕВА-КИПЕРМАН Красимира Евгениева
170
КУРТЕВА Ваня Богданова
170
КУЦАРОВА Татяна Иванова
171
КУЦАРОВА-ФОРД Денка Николова
171
КУЮМДЖИЕВА Светлана Емилова
171
КЪНДЕВА-СПИРИДОНОВА Емилия Василева
172
КЪНЕВА-АБАДЖИЕВА Василка
172
КЪНЧЕВА (КОРТЕНСКА) Весела Денева
172
КЪНЧЕВА Людмила Стефанова
173
КЮВЛИЕВА-МИШАЙКОВА Веса Стайкова
173
КЮЧУКОВА Мария Иванова
173
ЛАЗАРОВА Здравка АНаСТасова
174
ЛАЗАРОВА Мария Боянова
174
ЛАЗАРОВА Мария Стоянова
174
ЛАЗАРОВА Румяна Любенова
175
ЛАЗАРОВА-ГЕОРГИЕВА Величка Бориславова
175
ЛАЗАРОВА-ГОЧЕВА Мария Асенова
176
ЛАКОВА Искра Цветанова
176
ЛЕВИ Клер Соломон
176
ЛЕВИ-САМАРДЖИЕВА Виолета Менахемова
177
ЛЕКОВА Анна Костадинова
177
ЛЕЯРОВСКА Ламбрина Николова
177
ЛИНГОВА Стефка Христова
177
ЛОЗАНОВА Галина КАМЕНОВА
178
ЛОЗАНОВА Сия Вълчева
178
ЛОЗАНОВА-СТАНЧЕВА Ваня Бориславова
178
ЛУКАНОВА Победа Василева
179
ЛЮБЕНОВА Велислава Норева
179
МАВРОДИНОВА Лиляна Николова
179
МАДГЕРОВА Адрейана Стефанова
180
МАДЖАРОВА Виолета Димитрова
180
МАЕВА Мила Милева
180

МАЖДРАКОВА-ЧАВДАРОВА Огняна Панайотова
181
МАКДЕРМОТ Мерсия
181
МАКСИМОВА Пискова, Мария
181
МАКСИМОВА-ТОДОРОВА Вера Атанасова
182
МАЛИНОВА Людмила Христова
182
МАЛЧЕВА-ПОПОВА Малина Димитрова
182
МАНАФОВА Райна Веселинова
183
МАНЕВА Галина Михайлова
183
МАНЕВА Нели Милчева
183
МАНОЛОВА Мария Георгиева
183
МАНОЛОВА Надя Христова
184
МАНТАРОВА Анна Иванова
184
МАРИНОВА Гергана Маринова
184
МАРИНОВА Ирина Кирчева
185
МАРИНОВА Таня Кирилова
185
МАРИНОВА Цветана Стойчева
185
МАРКОВА Зина Костадинова
186
МАРКОВА Надя Димитрова
186
МАРКОВА Невена Стефанова
186
МАРКОВА-СТОЯНОВА Митана Димитрова
187
МАРТОНОВА Андроника Миклош
187
МАРЧЕВА-АТАНАСОВА Илияна Илиева
187
МАСЛЕНКОВА Лиляна Тодорова
188
МАТЕЕВА Зоя Спасова
188
МАТОВА Маргарита Владимирова
189
МАЧКОВА-ЦАНЕВА Марта Стефанова
189
МЕМОВА-СЮЛЕЙМАНОВА Xaйpиe Йенисой
189
МЕРАКЧИЙСКА-НИКОЛОВА Марианна Георгиева
189
МЕЧЕВА Румяна Панайотова
190
МИЛАНОВА Аделина Проданова
190
МИЛАНОВА Малина Михайлова
190
МИЛАНОВА Сашка Григорова
191
МИЛЕВА-БЕХАР Милка Милчева
191
МИЛТЕНОВА Анисава Любенова
191
МИЛУШЕВА-ГОДИНЯЧКА Величка Василева
192
Миндова Людмила Любомирова
192
МИНКОВА Венеция Николова
192
МИНКОВА Лиляна Тодорова
193
МИНКОВСКА Стела Иванова
193
МИНЧЕВА-СТЕФАНОВА Йорданка Христова
193
МИРОНОВА Румяна Силвиева
194
МИРЧЕВА Бойка Петрова
194
МИРЧЕВА Елка Петрова
194
МИРЧЕВА-ТАБАКОВА Вера Владимирова
195
МИТОВА Зорка Петрова
195
МИХАЙЛОВА Ганка Михайлова
195
МИХАЙЛОВА Катя Михайлова
196
МИХАЙЛОВА Иванова, Лилия
196
МИХАЙЛОВА (МАРИНЧЕВСКА) Надежда Михайлова196
МИХАЛЧЕВА Ирина Димитрова
197
МИХОВА ГЕОРГИЕВА, Геновева
197
МИЦЕВА-КОЛАРСКА Евгения Георгиева
197
МИЧЕВА Ваня Ангелова
198
МИЧЕВА Здpaвкa Йорданова
198
МИШЕВА (ЛАНДЖЕВА) Светлана Петкова
198
МЛАДЕНОВА Клементина Димитрова
199
МЛАДЕНОВА Янка Захариева
199
МОМЧИЛОВА Светлана Милчева
199
МОНЕВА Иванка Тодорова
200
МОНЧЕВА Снежана Петрова
200
МОСТРОВА Татяна Василева
200
МОЯНОВА Славянка Георгиева
201
МУСАКОВА Елисавета Владимирова
201
МУТАФОВА Теодора Кирилова
202
МУТАФЧИЕВА Вера Петрова
202
НАЗЪРОВА Димана Илиева
202
НАЗЪРОВА-АНГЕЛОВА Елена Кръстева
203
НАЙДЕНОВА Върбинка Панова
203
НАЙДЕНОВА Пенка Иванова
203
НАЙДЕНОВА Радка Цакова
204
НАЙДЕНОВА Цвета Велчева
204
НАЙДЕНОВА-ЙОСИФОВА Горица Найденова
204
НАЙДЕНОВА-ПЕНКОВА Маргарита Маринова
205
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НАЙДЕНОВА-СТОИЛОВА Ганка Николова
НАКОВА Виктория Милкова
НАКОВА-МАНОЛОВА Албена Илиева
НАТОВА Маргарита Милчева
НАУМОВА Стефка Стефанова
НАЧЕВА-ЦАЧЕВА Анастасия Желязкова
НЕДЕВА Иглика Любенова
НЕДКОВА-БРАТАНОВА Невена Маринова
НЕЙКОВА Радостина Нейкова
НЕШЕВА-ГРИГОРОВА Екатерина Илиева
НЕШЕВА-СЛАВОВА Дианка Димитрова
НИКИФОРОВА Ася Стефанова
НИКОВА Eкaтepинa Любенова
НИКОЛАЕВА-ДИМИТРОВА Миглена Милкова
НИКОЛОВА Бистра Николаева
НИКОЛОВА Веска Георгиева
НИКОЛОВА Гергана Николова
НИКОЛОВА Камелия Николова
НИКОЛОВА Мария Петрова
НИКОЛОВА Марияна Костадинова
НИКОЛОВА Милена Тихомирова
НИКОЛОВА Надежда Александрова
НИКОЛОВА ТОДОРОВА, Светлина
НИКОЛОВА-ДИМИТРОВА Елена Ангелова
НИКОЛОВА-ЗОЗИКОВА Екатерина Иванова
НИКОЛОВА-ПЕТКОВА Милка Наумова
НИКОЛЬСКАЯ-ГОРНЕВА Галина Алексеевна
НИШЕВА-ПАВЛОВА Мария Михайлова
НОЕВА Кина Кирилова
НОЧЕВА-МАНЧЕВА Мария Георгиева
ОГНЕНОВА-МАРИНОВА Люба Левова
ОГНЯНОВА-КРИВОШИЕВА Ирина Любомирова
ОГНЯНОВА-РУМЕНОВА Надя Георгиева
ПАЛАКАРЧЕВА Мария Тренева
ПАМУКЧИЕВА Веселка Димитрова
ПАНАЙОТОВА Кръстина Минчева
ПАНАЙОТОВА Марина Добромирова
ПАНЕВА Даниела Георгиева
ПАНЕВА-КОНОВСКА Йорданка Добрева
ПАНЕВА-МАРИНОВА Десислава Иванова
ПАНОВА Искра Йорданова
ПАНОВА Снежанка Крумова
ПАНЧЕВА Елисавета Илиева
ПАНЧЕВА (ГОЛОВИНСКА; ГОЛЕМАНОВА) Соня
Ненчева
ПАНЧЕВА-ГАТЕВА Тодоринка (Дора) Вълчева
ПАПАЗОВА Ева Боянова
ПАПАЗОВА Мария Петрова
ПАРПУЛОВА-ГРИБЪЛ Любомира Деянова
ПАРУШЕВА Добринка Драгиева
ПАСКАЛЕВА-ЗАХАРИЕВА Виржиния Стефанова
ПАСПАЛАНОВА Елена Петрова
ПАЧЕВА Йорданка Христова
ПАЧЕВА Светлана Йорданова
ПАШКУЛЕВА Десислава Любенова
ПАШОВА Любка Георгиева
ПЕЕВА Румяна Антонова
ПЕЙКОВСКА Пенка Иванова
ПЕЙЧЕВА Лозанка Георгиева
ПЕНЕВА (КАРАВАСИЛЕВА) ПАШКОВА, Юлиана
ПЕНЕВСКА Веселина Кино
ПЕНЧЕВА Елиана Станкова
ПЕНЧЕВА Елка Николова
ПЕНЧЕВА Сийка Минчева
ПЕНЧЕВА Таня Колева
ПЕНЧЕВА-ГОСПОДИНОВА Вера Манова
ПЕРНИЧЕВА-ПЕРЕЦ Лиляна Асенова
ПЕРНИШКА Емилия Илиева
ПЕТКОВА Валентина Борисова
ПЕТКОВА СТОЯНОВА, Вилма
ПЕТКОВА Диана Христова
ПЕТКОВА Кръстина Георгиева
ПEТКОВА Роска Иванова
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ПЕТКОВА Светла Драгомирова
ПЕТКОВА Светлозара Любомирова
ПЕТРОВА Антоанета Стоянова
ПЕТРОВА ДУПИНОВА, Гълъбина
ПЕТРОВА Иванка Николаева
ПЕТРОВА Надежда Микова
ПЕТРОВА Пенка Младенова
ПЕТРОВА-ЙОТОВА Cлaвкa Кирова
ПЕТРОВА-КАРАДЖОВА Вера Йорданова
ПЕТРОВА-СИРКОВА Димитрина Великова
ПЕШЕВА Нина Христова
ПЕШЕВА-ДРАГНЕВА Наталия Филипова
ПЕШЕВА-ПОПОВА Райна Петкова
ПИЛАРСКА Даниела Кирилова
ПЛАТИКАНОВА Веселина Николова
ПЛОЩАКОВА (БАЛЕВСКА) Лалка Радова
ПОЛЯКОВА Райна Тодорова
ПОЛЯКОВА-КРЪСТЕВА Олга Тодорова
ПОПАНДОВА-ДОБРЕВА Елена Пантелеева
ПОПОВА Антоанета Видолова
ПОПОВА Ваня Тодорова
ПОПОВА Виолета Павлова
ПОПОВА Добра Георгиева
ПОПОВА Евгения Димитрова
ПОПОВА Жасмин Николова
ПОПОВА Лиляна Иванова
ПОПОВА Мария Ганчева
ПОПОВА Милена Петкова
ПОПОВА Силвия Борисова
ПОПОВА-КОПАРАНОВА Малинка Симеонова
ПОПОВА-МИШЕВА Анастасия Георгиева
ПОПОВА-САПАРЕВА Мария Николаева
ПОПОВА-СТАЕВСКА Лозанка Петрова
ПОПОВА-ФЕДИНА Иванка Стефанова
ПРЕШЛЕНОВА Румяна Илиева
ПРИМАТАРОВА Марина Тодорова
ПУНЕВА-СЕМОВА Иринка Димитрова
ПУНЧЕВА-АЛЕКСИЕВА Пенка Първанова
ПЪЖЕВА Илза Константинова
ПЪНДЕВА-ТОТЕВА Румяна Симеонова
ПЪРВАНОВА Зорка Петрова
ПЪРВАНОВА Румяна Първанова
ПЪРВЕВА Стефка Георгиева
РАБАДЖИЕВА Диана Тодорова
РАДЕВА Радка Светославова
РАДИЧЕВА Николина Иванова
РАДКОВА Румяна Георгиева
РАДОНОВА Тодорка Георгиева
РАДУЧЕВА-ЯНКОВА Татяна Стефанова
РАЗКАЗОВА-ВЕЛКОВА Елена Николаева
РАЙКОВА Анка Борисова
РАЙКОВА-ДОБРИЧЕВА Донка Виткова
РАЙНОВА Иванка Богомилова
РАЙНОВА Маргарита Тодорова
РАЙЧЕВА-РОШКОВА Златка Георгиева
РАКОВА-МАРИНКЬОВА Снежана Асенова
РАЛЕВА Олга Петкова
РАНГЕЛОВА ПАВЛОВА, Росица
РАШКОВА Наталия Рашкова
РЕВЯКИНА-ПЕТРОВА Луиза Василевна
РЕДЖЕБ Ергюл Таир (псевдоним: ТАИР Ергюл)
РИБАРСКА Надежда Костадинова
РОБЕВА-ДАВИДОВА Пенка Николова
РОДЕВА Росица Милчева
РОЕВА Олимпия Николаева
РОШКОВСКА Анна Антонова
РУМЕНИНА Евгения Кирилова
РУСЕВА Елена Димитрова
РУСЕВА Малвина Стилиянова
РУСЕВА-СЛОКОСКА Людмила Петрова
РУСИНОВА Ангелина Иванова
РУСИНОВА Веселина Антонова
РУСИНОВА-ХРИСТОВА Антоанета Георгиева
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РУСКОВА Николина Петрова
РУСКОВА (поп)Христова, Правда
САВАТИНОВА Иванка Тодорова
САВОВА Елена Вълчова
САДНИК-АЙЦЕТМЮЛЕР Линда
САМЕВА Екатерина Филипова
САМИЧКОВСКИ-ГИДИКОВА Нели Михран
САНТОВА Мила Христова
САРАНОВА Емилия Тодорова
СЕКЕРЕШ Анна Мария
СЕМЕРДЖИЕВА Росица Илиева
СЕМКОВА Йорданка Велкова
СЕНДОВА-ВАСИЛЕВА Марушка Благовестова
СЕЧЕНСКА Милка Стоянова
СИМЕОНОВА Гатя Гатева
СИМЕОНОВА Лиляна Видинова
СИМЕОНОВА Юлика Методиева
СИМЕОНОВА-ЙОНОВА Петранка Ангелова
СИМОВА Параскева Димитрова
СИНЯГИНА Нина Василевна
СЛАВОВА ПОПИВАНОВА, Анжела
СЛАВЧЕВА-МИХОВА Люба Стоянова
СЛАВЧОВА-БОЖКОВА Марусия Никифорова
СМОХОВСКА-ПЕТРОВА Ванда
СОКОЛОВА Бoйкa Борисова
СОКОЛОВСКА Мария Грозева
СОТИРОВА Виолета Георгиева
СОТИРОВА-ДЕЛЕВА Денислава Димитрова
СПАСОВА Еринче Михайлова
СПАСОВА Иванка Петрова
СПАСОВА Милена Иванова
СПАСОВА Недка Маринова
СПАСОВА Татяна Стойчева
СПАСОВА-ДИКОВА Йоана Минкова
СПАСОВА-МИХАЙЛОВА Сийка Леонидова
СПАСОВА-ПОМАКОВА Димитринка Иванова
СПАСОВСКА Лиляна Цветанова
СПАСОВСКА-ГОГОВА Надежда Христова
СПИРИДОНОВА Маргарита Николова
СПИСАРЕВСКА Йоанна Добрева
СПОЖАКИНА Алла Алексеевна
СРЕБРЕВА Любка Николова
СТАЙКОВА Цветана Маркова
СТАМБОЛИЕВА Катерина Илионова
СТАМЕНОВА Ваня Николаева
СТАМЕНОВА Живка Атанасова
СТАМЕНОВА Райна Тодорова
СТАМОВА Марияна Николова
СТАНИЛОВА Марина Иванова
СТАНИШЕВА Дина Сергеевна
СТАНКОВА Радослава Цветанова
СТАНКОВА Татяна Василева
СТАНЧЕВА Ира Вълкова
СТАНЧЕВА Магдалина Михайлова
СТАНЧЕВА Мария Асенова
СТАНЧЕВА Румяна Лъчезарова
СТАТЕВА Румяна Петрова
СТАТЕЛОВА Елена Боянова
СТАТЕЛОВА Розмари Константинова
СТЕФАНОВА Диана Иванова
СТЕФАНОВА Елена Александрова
СТЕФАНОВА Кремена Благовестова
СТЕФАНОВА-БАКРАЧЕВА Маргарита Ангелова
СТОЕВА (МЪГЛОВА) Пенка Влайкова
СТОЕВА Татяна Димова
СТОИЛОВА Ирина Миткова
СТОИЛОВА Красимира Петрова
СТОИЛОВА Недялка Илиева
СТОИЛОВА Оля Стоилова
СТОИЛОВА Румяна Иванова
СТОИЛОВА Тамара Петрова
СТОИН Елена Василева
СТОИЦОВА Толя Ангелова
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СТОЙКОВА Ана Стойкова
СТОЙКОВА Стефана Минчева
СТОЙНОВА-БАКАЛОВА Екатерина Желязкова
СТОЙНОВА-ЦЕНОВА Екатерина Николова
СТОЙЧЕВА Катя Георгиева
СТОЙЧЕВА-ТОПАЛОВА Румяна Тотева
Стоянова Антония Евгениевa
СТОЯНОВА Капка Иванова
СТОЯНОВА Мария Тодорова
СТОЯНОВА Надежда Георгиева
СТОЯНОВА Росица Иванова
СТОЯНОВА-ИВАНОВА Ангелина Колева
СТОЯНОВА-КОЛЕМАНОВА Койка Александрова
СТЪПОВА Иванка (Ваня) Георгиева
СЪЙКОВА Светлана Стефанова
ТАНКОВА Василка Атанасова
ТАНЧЕВА Любка Павлова
ТАРИНСКА Стефана Стефанова
ТАСЕВА Лора Емилова
ТАСЕВА-ГАЙТАНДЖИЕВА Лора Здравкова
ТАШЕВА Стела Борисова
ТЕПАВИЧАРОВА Стефка Стоянова
ТЕРЗИЕВА-ЛАЗАРОВА Велислава Илиева
ТЕРЗИЙСКА Бонка Маринова
ТЕТОВСКА-ТРОЕВА Маргарита Наумова
ТИЕН Мариана Малинова
ТОДОРОВА Валентина Русева
ТОДОРОВА Велина Станчева
ТОДОРОВА Eлиcaвeтa Борисова
ТОДОРОВА Дарина Русчева
ТОДОРОВА ГРИГОРОВА, Мариана
ТОДОРОВА Олга Тодорова
ТОДОРОВА Румяна Найденова
ТОДОРОВА Силвия Живова
ТОДОРОВА Цветана Георгиева
ТОДОРОВА-ВАЙСОВА, Хенриета
ТОДОРОВА-ВЕЛЧЕВА Павлина Ганчева
ТОДОРОВА-ХАЙРАБЕДЯН Красимира, Олегова
ТОМОВА Елена Атанасова
ТОМОВА Рени Любомирова
ТОМОВА-ВАСИЛЕВА Веселина Славчева
ТОНЕВА-КРАЛЕВА Атанаска Тонева
ТОНКОВА-РАДКОВА Александра Иванова
ТОНЧЕВА Горанка Стефанова
ТОНЧЕВА Драга Иванова
ТОНЧЕВА Eлена Борисова
ТОНЧЕВА-ПАНОВА Тонка Георгиева
ТОПАЛОВА Люсиен Георгиева
ТОПАЛОВА Светлана Тодорова
ТОРНЬОВА-РАНДЕЛОВА Савина Георгиева
ТОШКОВА Витка Иванова
ТРЕНДАФИЛОВА Наташа Средкова
ТРИФОНОВА Екатерина Тодорова
ТРИФОНОВА Ива Кънчева
ТРИФОНОВА Петя Тодорова
ТРИФОНОВА-РУСКОВА Екатерина Трифонова
ТРОЕВА-ГРИГОРОВА Евгения Петкова
ТЪПКОВА-ЗАИМОВА Василка Кирилова
УЗУНОВА Антоанета Гаврилова
УНДЖИЕВА Цвета Иванова
ФАРХИ-ВАТЕВА Елена Миронова
ФИДАНОВА Стефка Стоянова
ФИЛЕВА Маргарита Димитрова
ФИЛИЗОВА Людмила Димитрова
ФИЛИПОВА Надя Димитрова
ФИЛИПОВИЧ-КРУНЕВА Люба Александрова
ФОЛ Валерия Николова
ФОМИНА-ДЖЕЖЕВА Галина Михайловна
ФУРНАДЖИЕВА-АВРАМОВА Севдалина Тодорова
ХАДЖИИВАНОВА Надежда Борисова
ХАДЖИНИКОЛОВА Елена Веселинова
ХАРБОВА Маргарита Александрова
ХАРКОВСКА Александра Владимировна
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ХИНКОВА Цветана Хинкова
ХИНОВА Тамара Георгиева
ХРАНОВА Ана Теофанова
ХРИСИМОВА Огняна Петрова
ХРИСТОВА Даринка Христова
ХРИСТОВА Екатерина Христова
ХРИСТОВА Райна Иванова
ХРИСТОВА-БАЛКАНСКА Искра Богданова
ХРУСАНОВА Мария Борисова
ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА Татяна Стефанова
ЦАКОВА-СТАНЧЕВА Весела Цветанова
ЦАКОВСКА Иванка Милошева
ЦАНЕВА Еля
Александрова
ЦАНЕВА Милена Георгиева
ЦАНКОВА Елена Тодорова
ЦАНКОВА-ПЕТКОВА Геновева Недева
ЦАНКОВА-ПЕТРОВА Цанка Тодорова
ЦАРВУЛКОВА-ДЕНКОВА Румяна Тодорова
ЦВЕТКОВА Бистра Андреева
ЦВЕТКОВА Бонка Иванова
ЦВЕТКОВА Галина Василева
ЦВЕТКОВА Елисавета Борисова
ЦВЕТКОВА Таня Цветанова
ЦВЕТКОВА-ГОЛЕВА Вендулка Иванова
ЦЕКОВА Колишка Ванчева
ЦЕНОВА-НУШЕВА Миглена Михайлова
ЦИБРАНСКА-ЦВЕТКОВА Ирен Хернани
ЦИГОВА Бойка Елит
ЦИКОВА Елена Димова
ЦОЧЕВА-ГАЙТАНДЖИЕВА Нели Цочева
ЦУЦУЛОВА-МАРКОВА Маргарита Лазарова
ЧАКЪРОВА Кристина Костова
ЧАЛЪКОВА Диана Тенева
ЧАНГОВА Йорданка Иванова
ЧАНКОВА Лилия Манолова
ЧАНКОВА-ПЕТРОВА Стефка Георгиева
ЧЕЛИБОНОВА-ЛОРЕР Хени Жозеф
ЧЕМШИРОВА-СИМОВА Емилина Димова
ЧЕНГЕЛОВА Емилия Евгениева
ЧЕРЕПОВА-ТЕТОВСКА Надя Василева
ЧЕРКЕЗОВА Маринка Маркова
ЧЕРКЕЗОВА-ЖЕЛЕВА Зара Петкова
ЧЕРНЕВА Живелина Иванова
ЧЕРНЕВА Събина Чавдарова
ЧЕРНЯВСКА Светлана Павловна
ЧЕХЛАРОВА Тони Кондева
ЧИФЛИДЖАНОВА-ХУБЕНОВА Зоя Владимирова
ЧИЧИКОВА Мария Константинова
ЧИЧОВСКА Весела Александрова
ЧОБАНОВА-КОВАЧЕВА Росица Добрева
ЧОЛАКОВА Кристалина Христова
ЧОЛОВА Цветана Благоева
ЧОРОЛЕЕВА Мария Георгиева
ЧУКОВА Румяна Андреева
ШАРОВА Крумка Крумова
ШЕСТАКОВА (ДЕНКОВА) Павлета Стоянова
ШИВАРОВА-РАЙЧИНОВА Недка Иванова
ШИВАЧЕВА Тотка Матева
ШИКОВА-АТАНАСОВА Любомира Янкова
ШИКОВА-ЛЕКОВА Евелина Евлогиева
ШИШКОВА Магдалена Иванова
ШКЛОВСКАЯ Алла Йосифовна
ЩЕРЕВА Галинка Петрова
ЩЕРЕВА Лидия Ангелова
ЩЪРБОВА Кирилка Георгиева
ЮРУКОВА Йорданка Николова
ЮРУКОВА Цанка Борисова
ЮРУКОВА-ГРЪНЧАРОВА Петка Димитрова
ЮРУКОВА-ПАНЕВА Лиляна Димитрова
ЯКОВЧЕВА-БУРНЕВА Виолета Григорова
ЯНАКИЕВА Ана Янакиева
ЯНАКИЕВА Светлана Георгиева
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ЯНЕВА Анелия Димитрова
ЯНЕВА Иванка Янкова
ЯНЕВА Катя Стоянова
ЯНЕВА Марлена Илиева
ЯНЕВА Наталия Борисова
ЯНЕВА Юлия Николова
ЯНИШЛИЕВА-МАСЛАРОВА Недялка Владимирова
ЯНКОВА Мария Христова
ЯНКОВА Нина Петрова
ЯНКОВА-ЦВЕТКОВА Елина Петрова
ЯПОВА Кристина Петрова
ЯСТРЕБОВА Наталия Александрова
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