
№ Апарат Марка/модел Приложения Отговорно лице Контакт Катедра

1

Спектрофотометър UV/VIS, Thermo Fisher Scientific EVO 300 Измерване на оптични спектри на поглъщане в диапазона от 190 до 1100 nm. Ширина на спектралната ивица 

от 0.5 до 4.0 nm. Точност на дължината на вълната ±0.3 nm. Скорост на измерване:  3800, 2400, 1200, 600, 240, 

120, 60, 30, 10, 5, 1 nm/min.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Спектрофотометър инфрачервен 

с Фурие трансформация

Thermo Scientific Nicolet iS10 Подходящ за работа в средната и близката инфрачервена област. Обхват 7800-350 cm
-1

. Снабден с ATR 

приставка.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Анализатор на размер на 

частици, зета потенциал и 

молекулно тегло

Microtrac, Nanotrac OM0022 Определяне на размер на частици и разпределение на частици по големина. Обхват: от 0.8 nm до 6.5 µm. 

Концентрация на пробата: от 0.01% до 40%. Определяне на ζ-потенциал. Обхват:  от -200 mv до +200 mV. 

Размер на частиците в диапазон от 10 nm до 20 µm.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за измерване размери на 

сухи и мокри дисперсии

Beckman Coulter LS 13320 Определяне размерите и разпределението по големина на частици, които са суспендирани в течна среда или 

са под формата на сух прах. Апаратът разполага съответно с универсален модул за течности и с торнадо-

система за прахове. Обхват на определяния размер: от 0.017 µm до 2000 µm.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Хроматограф течен Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 Апаратът разполага с помпа за смесване на четири разтворителя при ниско налягане; вграден в помпата 

вакуум-дегазер с 4 канала; аутосемплер за автоматично инжектиране на проби; термостат за 12 колони; UV-VIS 

детектор; детектор по рефрактивен индекс (RI).

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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CO2 Инкубатор PHCBi MCO-170AICUVH-PE Клетъчно култивиране при оптимизирани условия.Температурен обхват: +5 до +50°C, ±0.1°C. CO2 обхват: 0 до 

20%, ±0.15% CO2. Влажност 95 % RH.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Набор за ситов анализ CISA RP.08 8 бр. сита Разделяне на проба прах на различни фракции според размера на частиците.  Големина на отворите на 

ситата: 150 µm, 200 µm, 300 µm, 600  µm, 1.0 mm, 1.4 mm, 2.0mm. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Вакуум изпарител, ротационен BUCHI  RII Rotavaport Апарат за изпаряване на проба под вакуум: скорост на въртене: 20 - 280 rpm; размер на колбата: R-21: от 50 до 

4000 rpm; вана: B-49: до 4000 ml; максимален обем на колбата 3 kg·; температура: 20 до180 ≤C; отклонение от 

температурата: вана B-491: ± 2 ≤C; обем на ваната: 4 l.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за определяне на точка 

на топене на супозитории

ERWEKA - SSP ERWEKA SSP измерва точката на топене на пробите от полутвърди ЛФ и супозитории. доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за определяне 

пенетрация на супозитории

ERWEKA - PM30 ERWEKA PM 30 измерва времето за омекване на супозитории. доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за определяне на 

влагосъдържание 

KERN MLB 50-3 max. 50g. Определяне на процентно съдържание на влага в проби. Стойности на сухо измерване: отчитане 0,01%; 

повторяемост, тегло 1 g 0,2%; повторяемост, тегло 10 g 0,02%. Показване след изсушаване: % влажност = 

намаляване на теглото 0-100%; % суха маса = остатъчно тегло 100-0%; % ATRO 100-999%. Система за 

претегляне: отчитане 1mg; максимално тегло 50 g. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Вискозиметър, ротационен Selecta STS-2011 Апарат за определяне на вискозитет. Характеристики: обхват: 100 до 13.000.000 cP; шпиндели: R2, R3, R4, R5, 

R6, R7. Данните могат да се променят между S.I. и C.G.S. Автоматично проверява за правилна работна точка 

чрез сканиране с различни скорости. Автоматична аларма в случай на откриване на някаква повреда. 18 

предварително избрани скорости от 0,3 a 100 r.p.m. Операторът може да избере всяка скорост в този диапазон.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Микроскоп Leica DM500/ 13613200 Оптична система със зрително поле 18 mm. Обективи: 4X/0.1, 10X/0.22, 40X/0.65, 100X/1.25 (импресия). Abble 

кондензор и слот за допълнителни филтри с фазов контраст/тъмно поле. LED осветление с постоянна цветна 

температура от 6000K с живот 25 000 h. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Микроскоп триокулярен, 

флуоресцентен с камера

Axio Skope Прав модуларед светлинен микроскоп с възможност за 23 конфигурации. Хомогенно осветление в режим на 

преминала и отразена светлина. IC2S оптика съвместима с всички модели ZEISS. Оптична система разполага 

с ZEISS A-Plan 10X/0.25, N-ACHROPLAN 40X/0.65, ZEISS A-Plan 100X/1.25 Oil. Техники за контраст: преминала 

светлина: LED 50W/100W HAL (BF, DF, DIC, Plas DIC, Simple polarization, Phase contrast); oтразена светлина: 

LED FL, Colibri 2, HBO50/110, HXP, HAL 100W, XBO 75 (BF, DF, DIC, C-DIC, Simple polarization, Fluorescence). 

Приложение: хистологични изследвания на проби с дебелина до 380 nm; за научни изследвания в областта на 

медицината, фармацията биологията и хранителни технологии.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Микроскоп, трансмисионен 

електронен (ТЕМ): охлаждаща 

система, тип Чилър с 

температурен контрол;               

ултрамикротом за 

пробоподготовка (Thermo 

Scientific HM 450 Sliding 

Microtome);                      

компютърно контролирано 

устройство за бързо охлаждане 

на водни проби (Vitrobot)

Talos F200C G2 TEM Сканиращ трансемисионен електронен микроскоп с висока резолюция. Микроскопът е снабден с: Ceta 4K*4K 

Camera 200kV; S-FEG - източник на електрони; C-TWIN – обективни лещи; автоматизирана апертурна система; 

автоматизирана Крио-кутия; работен обхват от 20  до 200 kV; автоматизирана 5 осева поставка за проби с 

максимален ъгъл на накланяне - +/- 90°; възможност за излъчване на електронен лъч с ниска енергия при 

работа с cryo – TEM; система за дистанционен контрол; EPU Software  и FEI Xplore3D; HAADF детектор за 

120/200kV; BF/DF детектор; STEM система. Технически параметри: TEM информационен лимит 0,19; TEM 

Точкова резолюция – 0.30 nm; STEM HAADF резолюция – 0,20 nm; TEM обхват на увеличение – 25X-910 kx; 

максимален ъгъл на накланяне - +/- 90°.   Приложение: благодарение на C-Twin оптичната система се постига 

оптимален балан между контраст и резолюция; 3D охарактеризиране на биологични материали в областта на 

клетъчната биология, структурната биология както и в областта на нанотехнологиите; ТЕМ(S/TEM) 

наблюдение; 2D електронна кристалография; томография; анализ на единични частици (SPA) едновременно 

на встъклени и суспендирани клетъчни клетки и клетъчни органели.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Микроскоп, сканиращ електронен 

(СЕМ): детектор за заснемане в 

газообразна среда за вторични 

електрони (Gaseous SED); 

енергийно дисперсивен 

рентгенов детектор (X-Ray EDS)

Prisma E SEM Високопроизводителен CEM разполагащ с термоелектронна емисионна колона, CCD камера и 

мултифункционален държател за проби с 7 гнезда. Микроскопът е снабден с: детектор за вторични електрони 

Еверхард-Торнли (SED) при работа в режим на висок вакуум; GSED – газов детектор за вторични електрони 

при работа в режим на нисък вакуум; ESEM GSED интегриран ограничител на налягането на апертурата; дву-

канален  (DBS) детектор за разсеяни електрони. Технически параметри: напрежение на електронния лъч -  до 2 

µA; ускоряващо напрежение: 200 V – 30 kV; увеличение: 5 до 1,000,000× (Polaroid); камера. Възможност за 

работа при: 3 нм на 30 кВ (SE) – HiVac; 4 нм на 30 кВ (BSE) – HiVac; 8 нм на 3 кВ (SE) – HiVac; 3 нм на 30 кВ 

(SE) – ESEM. Приложение:  структурно и морфологично охарактеризиране на тежки, замърсени и дори на 

влажни проби от отганичен и неорганичен произход; елементен анализ на органични и неорганични проби, 

благодарение на EDX детектора.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Разпрашителна сушилня за 

получаване на микроразмерни 

частици

BUCHI B290 Благодарение на способността за разпрашаване на разтвори, емулсии и суспензии е възможна продукцията на 

микрочастици със специфични структурни и морфологични характеристики. Технологични характеристики: 

апаратът е снабден с дюзи с 4 размера - 0.5mm, 0.7mm, 1.4mm and 2.0 mm, благодарение на които се 

получават частици с размер от 1 до 25 µm. Два типа на работа, при стандартен циклон и при 

високопроизводителен циклон за постигане на максимален добив. Разполага с Inert Loop B-295, осигуряващ 

възможност за работа с органични разтворители. Приложение: за получаването на микроразмерни частици 

натоварени с лекарствени вещества, хранителни, витамини или ароматизиращи вещества в областта на 

медицината, фармацията, козметиката и хранителните технологии; посредством микроенкапсулирането се 

постига замаскиране на неприятния вкус на някои лекарствени вещества, контролирано освобождаване и 

предпазване от факторите на околната среда.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Разпрашителна сушилня за 

получаване на наноразмерни 

материали с модул за затворена 

циркулация при инертни условия

Buchi B-90, модификация Advanced; Buchi 

Inertloop B-295

Наноразпрашителна сушилня за получаване на частици с размер от 0.2 до 5 µm, при запазване на молекулната 

активност. Характеристики: разпрашавана на разтвори емулсии и суспензии с обем по малък от 2 mL; 

разполага с 2-ро поколение разпръсквателна глава снабдена с разпръсквателни мембрани с размер – 4.0, 5.5, 

7.0 µm; патентована система за контрол на дебита на въздуха,  посредством която се осъществява постепенно 

изпарение на разтворителя и получаването на високи добиви; снабдена е с Inert Loop B-295 е възможно нано-

разпрашаването на органични разтвори. Приложение: енкапсулиране на лекарствени и хранителни вещества в 

микро и наноразмерни частици за приложение във фармацията медицината и хранителните технологии.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Енкапсулатор за работа в 

стерилни условия

Buchi B-395 Pro Енкапсулатор за получаването на микрочастици с желани структурни и морфологочни специфични 

характеристики. Характеристики: модел Buchi B-395 Pro е снабден с реакционен съд, който прави възможно 

получаването на частиците да се извърши, при асептични условия; апаратът разполага с осем дюзи( 120, 150, 

200, 300, 450, 750 & 1000 µm), което позволява получаването на  частици с размер от 80 µm до 4mm. 

Приложение: стабилизиране на материали чувствителни на факторите на околната среда използвани в 

козметиката и фармацията; осъществяване на контролирано освобождаване на енкапсулирани вещества, за 

приложение във фармацията, хранителната и земеделска промишленост; доставка на енкапсулирани 

лекарствени вещества до таргетни тънаки за осъществяаване на таргетна терапия в областта на фармацията, 

медицината и биотехнологиите; подобряване на органолептичните характеристики посредством замаскиране 

на вкуса на вещества в хранителната и фармацевтична промишленост.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Францова дифузна клетка Приложение: изследване на трансдермално приложение на лекарства; за оценка на проницаемост in vitro; при 

лекарствен дизайн и разработване на нови състави; оценка на токсичност; скрининг и контрол на качеството.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Система за ултрачиста вода за 

HPLC 

Elga Veolia Purelab OptionQ7 Приложение: за поддържане на постоянна пикова чистота на водата; ултрачиста вода без ендотоксин, вода 

без бактерии и ултрачиста вода без нуклеини; скорост на потока 1,0 L/min.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за измерване на 

трансепително електрическо 

съпротивление (волт-омметър)

Merck Millipore, Millicell ERS-2 Volt-Ohm Meter, 1 

SET

Приложение: измерване на трансепителиално електрическо съпротивление (TEER); измерва мембранния 

потенциал и устойчивостта на епителните клетки в културата; измерва качествено монослойното здраве на 

клетките и количествено измерва клетъчното сливане.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Центрофуга лабораторна 

универсална с охлаждане

Sigma 3-18KS Приложение: за утаяване на течни среди; макс. скорост [min-1] 18.000; макс. RCF [x g] 30.070; макс. вместимост 

[ml] 4 x 400 ml; диапазон на настройка на температурата [° C] -20 - +40; програми: 60; криви на ускорение, 10; 

линейни, 10; квадратични, 10.  

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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ELISA reader BioTek Synergy LX Приложение: общи анализи за микроплаки; детектиране на абсорбция, флуоресценция и луминесценция; 

ELISA; флуоресценция ELISA; количествено определяне на протеини; определяне на нуклеиновата киселина 

(A260 и на базата на флуоресценция); оценка на чистотата на нуклеиновата киселина (A260 / A280); генна 

експресия (луминесценция и флуоресценция); тестове за клетъчна жизнеспособност (абсорбция MTT, 

луминисценция ATP, различни флуоресценция).

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат 4 (PhEur) тип проточна 

клеткa (за определяне степен на 

разтваряне) с: фракционен 

колектор; перисталтична помпа; 

UV VIS спектрофотометър

Sotax CE 7smart                       Тест за разтваряне на таблетки, капсули, импланти, суспензии, мехлеми, кремове, микросфери. Онлайн анализ 

с UV-VIS; offline колекция; oпция за неограничен обем от 15 ml ∞ (USP одобрен за всички томове); oтворен или 

затворен контур конфигурации; работа при различни pH стойности; вградени функции за почистване; 

контролирана от 21 CFR, част 11; съвместим WinSOTAX Advanced Dissolution Software.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"
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Апарат за разтваряне на твърди 

лекарствени форми /Дисолушън 

тест-Вана/

Sotax CH 4123; 7 гнезден Система за определяне на „скорост и степен на разтваряне на лекарствени форми“, според изискванията на 

Европейска/Американска Фармакопея, за лекарствени форми като таблетки, капсули, трансдермални системи 

и др. Могат да се прилагат тестове за разтваряне по метод 1 (кошница), метод 2 (лопатковидна бъркалка), 

метод 5 (лопатковидна бъркалка и диск) и метод 6 (въртящ се цилиндър). 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

27

Таблетна машина ERWEKA - EP-1 Еднопозиционна ударна таблетна машина. Възможност за използване на поансони до 20mm (налични 9mm, 

13mm, 15mm). Автоматичен режим на работа, максимална сила на пресуване 3 t, максимална дълбочина 17 

mm.

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

28

Апарат за гранулиране с дражир 

казан и топкова мелница

ERWEKА - AR 403, D 63150                Мултифункционално устройство, с възможност за използване на различни приставки: гранулатор; дражир 

казан; топкова мелница. Гранулатор – дава възможност за получаване на гранули по метода на влажно 

гранулиране. Различни размери в зависимост от използваните сита. Дражир казан – предназначен за обвиване 

на таблетки. Възможност за регулиране ъгъла и скоростта на въртене. Топкова мелница – порцеланови топки с 

диаметър от 30 до 50 mm. Възможност за смилане на твърди, кристални вещества и сухо смесване. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

29
Апарат за определяне на 

насипен обем

ERWEKA - SVM201 Тестова апаратура за определяне на насипен обем и обем след стръскване на прахове и гранули. Два работни 

цилиндъра, клавиатура за задаване брой стръсквания. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

30
Апарат за разпадаемост на 

твърди ЛФ

ERWEKA - ZT 121 Тестова апаратура за определяне на показателя „разпадаемост“ на твърди дозирани лекарствени форми. 

Кошничка с 6 гнезда. Възможност за задаване на работна температура, дисплей с автоматичен таймер. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

31

Апарат за механична якост на 

таблетки

ERWEKA - TBH125 Тестова апаратура за определяне механичната якост на таблетки. Възможност за измерване на сила за 

счупване от 10 до 300 N. Диаметър на изпитваните таблетки до 28 mm. Клавиатура за задаване на параметри и 

дисплей за резултатите. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

32
Апарат за изтриваемост на 

таблетки

ERWEKA - TA 120 Тестова апаратура за определяне изтриваемост на таблетки. Въртящ се барабан за изпитваните таблетки, 

клавиатура за задаване на параметри, вграден таймер. 

доц. Бисера Пиличева, дф bisera.pilicheva@mu-plovdiv.bg "Фармацевтични науки"

33
Спектрофотометър UV/Vis Spectrophotometer,Thermo Определяне концентрацията на вещества в разтвор чрез измерване абсорбцията във видимата и 

ултравиолетовата област

доц.Ст. Димитрова, 

доц.Йорданка Узунова

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg 

Stela.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"

34
Спектрофотометър UV/Vis Spectrophotometer Cary, Varian Определяне концентрацията на вещества в разтвор чрез измерване абсорбцията във видимата и 

ултравиолетовата област. Определяне на ензимна активност.

доц.Ст. Димитрова, 

доц.Йорданка Узунова

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg 

Stela.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"

35
Хроматораф газов GC FID 3800 Varian Разделяне на нискомолекулни летливи вещества от природен и синтетичен произход. доц.Ст. Димитрова, 

доц.Йорданка Узунова

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg 

Stela.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"

36
Хроматограф течен HPLC DAD Varian Pro Star 230 Количествено определяне на нискомолекулни, нелетливи и термично нестабилни вещества от природен и 

синтетичен произход.

доц.Ст. Димитрова, 

доц.Йорданка Узунова

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg 

Stela.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"

37
Хроматограф течен HPLC DAD MS Hitachi Chromaster Количествено определяне на нискомолекулни, нелетливи и термично нестабилни вещества от природен и 

синтетичен произход.

доц.Ст. Димитрова, 

доц.Йорданка Узунова

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg 

Stela.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"



38
Хроматограф течен (на 

територията на ТЦСМ)

UHPLC triple quadropole mass spectrometer; 

Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000

Количествено определяне на нискомолекулни, нелетливи и термично нестабилни вещества от природен и 

синтетичен произход.

д-р Десислав Томов,               

доц. Йорданка Узунова

desislav.tomov@mu-plovdiv.bg 

Yordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg

"Биоорганична химия"

39
ELISA анализатор HumaReader HS (HUMAN) Клориметрично отчитане и калкулация на резултати от ELISA изследвания (целящи количествено определяне 

на белтъци, ензими, хормони в кръв, слюнка, тъкани и др.), проведени в микроплаки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

40
Устройство за измиване Combiwash (HUMAN) Миеща система за микроплака с вграден инкубатор и с възможност за клатене на плаката доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

41

Центрофуга лабораторна 

високооборотна центрофуга с 

охлаждане

MPW-352R За разделяне на компоненти с различна плътност в проби взети от хора, животни и растения под влиянието на 

центробежна сила, напр. центрофугиране на кръв за отделяне на серум, отделяне на кръвни клетки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

42

Центрофуга лабораторна малка с 

летящ ротор

MPW-223е За разделяне на компоненти с различна плътност в проби взети от хора, животни и растения под влиянието на 

центробежна сила, напр. центрофугиране на кръв за отделяне на серум, отделяне на кръвни клетки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

43

Центрофуга лабораторна (микро) MPW 55 За разделяне на компоненти с различна плътност в проби взети от хора, животни и растения под влиянието на 

центробежна сила, напр. центрофугиране на кръв за отделяне на серум, отделяне на кръвни клетки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

44

Центрофуга лабораторна (микро) Biofuge 13 на марка Heraeus За разделяне на компоненти с различна плътност в проби взети от хора, животни и растения под влиянието на 

центробежна сила, напр. центрофугиране на кръв за отделяне на серум, отделяне на кръвни клетки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

45

Центрофуга хладилна, високо 

скоростна вакуумна 

SUPRA 30K За разделяне на компоненти с различна плътност в проби взети от хора, животни и растения под влиянието на 

центробежна сила, напр. центрофугиране на кръв за отделяне на серум, отделяне на кръвни клетки

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

46
Измервателен уред (рН – метър) Consort С561 За измерване на pH, mV, проводимост, TDS/соленост, температура) доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

51
Минишейкър IKA K MS1 доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

52
Моно-миксер Sarstedt доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

54
Хомогенизатор Politron Хомогенизиране на тъкани доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

55
Блотинг система Мини-вертикален модул за електрофореза 

(Hoefer SE-260)

Електрофоретично разделяне за на проби от протеини или нуклеинови киселини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

56
Блотинг система Двоен модул за отливане гел (Hoefer SE 245) За изливане на акриламидни гелове доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

57
Блотинг система Трансферен резервоарен модул (Hoefer ТЕ 22) За трансфер на протеини, ДНК или РНК от до четири полиакриламидни гелове малък формат върху мембрана доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

58
Блотинг система Захранващ блок (Hoefer PS 300-B) Захранващ блок за стандартни и мини гелове PAGE, хоризонтални агарозни гелове, полусух трансфер и 

минигелови резервоарни трансфери

доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

59
Спектрофотометър Evolution 300 UV-VIS + VISION За измерване концентрациите на вещества в телесни течности, като слюнка, кръв, урина доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

60
Система за електрофореза Consort E443 microcomputer electrophoresis power 

supply

За разделяне и визуализиране на нуклеинови киселини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

61
Система за електрофореза Апарат за електрофореза SIGMA-ALRDRICH За разделяне и визуализиране на нуклеинови киселини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

62
Система за електрофореза Трансилюминатор Consort TFX-20 M За разделяне и визуализиране на нуклеинови киселини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

63
Система за електрофореза Трансилюминатор Т-2201 За разделяне и визуализиране на нуклеинови киселини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

65
Апарат за дот-блот BIO-RAD, модел – 84BR За детекция на протеини доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

66

Перисталтична помпа BIO-RAD, Модел - EP-1 Econo Pump (Econo 

system chromatography component 700BR 07100)

Дву-канална, двупосочна перисталтична помпа с променлива скорост за хроматография при ниско налягане доц. д-р Анелия Биволарска, дб anellena@abv.bg "Биохимия"

67

Анализатор за бактериални 

култури и антибиотична 

чувствителност

ALIFAX S.P.A., HB&L Uroquattro Light Анализатор за бактериални култури и антибиотична чувствителност в човешки биологични течности д-р Й. Калчев Yordan.Kalchev@mu-plovdiv.bg "Микробиология и имунология"

68

Система за бърза 

идентификация, базирана на 

молекулярно-генетичен анализ 

BioFire BioMerieuxSA, Film Array Напълно автоматизирана система за бърза идентификация, базирана на молекулярно-генетичен анализ 

посредством панели за инфекции на централна нервна система, горни и долни дихателни пътища, гастро-

интестинален тракт и кръв. 

д-р Й. Калчев, д-р А. Ангелова,  д-

р Г. Ленгерова

Yordan.Kalchev@mu-plovdiv.bg, 

Andreana.Angelova@mu-plovdiv.bg

"Микробиология и имунология"

69

Имуноанализатор BioMerieuxSA, Vidas PC Напълно автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и антитела, базиран на 

комбинирана имуноензимна технология с флуоресцентно отчитане (на хепатитни и др. вируси; прокалцитонин)

доц. М. Атанасова atanmim@yahoo.com "Микробиология и имунология"

70 PCR апарат ESCO, Swift MiniPro Конвенционален РСR апарат за амплификация на нуклеинови киселини д-р А. Петрова atanasia_petroff@abv.bg "Микробиология и имунология"

71 PCR апарат ESCO, Swift MiniPro Конвенционален РСR апарат д-р А. Петрова atanasia_petroff@abv.bg "Микробиология и имунология"

72
Микробиологична система Giles Scientific Inc, BIOMIC V3 Microbiology system Автоматизирана микробиологична система BIOMIC V3 с модули за разчитане на панели за идентификация на 

микроорганизми и отчитане на антибиограми по дисково-дифузионен метод.

д-р З. Рачковска zoyarachkovska@abv.bg "Микробиология и имунология"

73
PCR система Applied Biosystems Real time PCR 7300 Система, автоматизирана, за директен количествен анализ на микроорганизми д-р З. Рачковска, д-р А. Петрова zoyarachkovska@abv.bg; 

atanasia_petroff@abv.bg

"Микробиология и имунология"

74

Апарат за измерване на 

отчитаната плътност на 

суспензиите от микроорганизми 

BioMerieux, Inc., DensiCHEK plus Апарат за измерване на отчитаната плътност на суспензиите от микроорганизми, резултат в единици на 

McFarland

д-р А. Петрова, д-р Г. Ленгерова atanasia_petroff@abv.bg; 

gergana.lengerova@yahoo.com

"Микробиология и имунология"

75

Система Матрикс-асистирана 

лазерна десорбция /йонизация с 

мас-спектрометрия 

BioMerieux, MALDI-TOF Vitek MS Plus Система Матрикс-асистирана лазерна десорбция /йонизация с мас-спектрометрия за бърза идентификация на 

микроорганизми 

д-р  Г. Ленгерова gergana.lengerova@yahoo.com "Микробиология и имунология"

76
PCR система DNA-technology DTprime 4 Апарат за полимеразна верижна реакция в реално време (Real-time PCR), за комплексно едновременно 

доказване на панели от полово-предавани патогени.

доц. Т.Дерменджиев; д-р З. 

Рачковска

drdermendzhiev@dbv.bg; 

zoyarachkovska@abv.bg

"Микробиология и имунология"

77

Система за автоматизирана 

екстракция на ДНК/РНК 

Genolution Seoul, Korea, Nextractor NX-48 Система за автоматизирана екстракция на ДНК/РНК д-р Е. Христозова, д-р З. 

Рачковска, доц. Т. Дерменджиев

echristozova@yahoo.co.uk  

zoyarachkovska@abv.bg  

drdermendzhiev@dbv.bg

"Микробиология и имунология"

78
Анализатор за определяне на 

белтък 

The Biding site, UK, SPA plus Specialist Protein 

Analyzer

Напълно автоматизиран анализатор за определяне на белтък в серум, ликвор и урина, напр. Ig, комплементни 

фракции

д-р М. Ивановска marijaku87@yahoo.com "Микробиология и имунология"

mailto:desislav.tomov@mu-plovdiv.bgYordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg
mailto:desislav.tomov@mu-plovdiv.bgYordanka.Uzunova@mu-plovdiv.bg


79
Клетъчен сортер BD, USA, BD FACS Aria ІІІ Клетъчен сортер на базата на 4 лазерна мултипараметърна флоуцитометрия за сортиране на 

имунокомпетентни, бластни и стволови клетки

д-р М. Ивановска, д-р Х. 

Бурнусузов

marijaku87@yahoo.com      

hassan_md@abv.bg

"Микробиология и имунология"

80
Система за отчитане на 

имуноензимни тестове 

EUROIMMUN, Germany, EUROIMMUN ANALYZER 

1-2P 

Автоматизирана система с филтри за отчитане на имуноензимни тестове чрез абсорбция д-р М. Ивановска, д-р П. 

Гарджева

marijaku87@yahoo.com   

petyagardjeva@abv.bg

"Микробиология и имунология"

81
Флоуцитометър BD, USA, BD FACSCanto II Апарат за флоуцитометрия за определяне на абсолютен брой и относителен дял на имунни клетки д-р М. Ивановска, д-р П. 

Гарджева

marijaku87@yahoo.com   

petyagardjeva@abv.bg

"Микробиология и имунология"

82
Имуноблот система EUROIMMUN,Germany, EUROBlotMaster Автоматизирана имуноблот система за определяне на автоантитела и специфични  Ig д-р М. Ивановска, д-р П. 

Гарджева

marijaku87@yahoo.com   

petyagardjeva@abv.bg

"Микробиология и имунология"

83 Хематологичен анализатор DiatronGROUP, ABACUS 380 Хематологичен анализатор д-р Х. Бурнусузов hassan_md@abv.bg "Микробиология и имунология"

84
Микроскоп имунофлуоресцентен Nikon Eclipse 80i с камера Nikon Digital Sight DS-

5MC

Имунофлуоресцентен микроскоп и софтуер за заснемане и за наблюдение на микроорганизми, клетки и 

изготвяне на микрофотографии

д-р М. Ивановска, д-р П. 

Гарджева

marijaku87@yahoo.com   

petyagardjeva@abv.bg

"Микробиология и имунология"

85
Микроскоп с камера Leica, DM 2000. Светлинен микроскоп с камера, подходящ за in vitro диагностика (IVD) и in vivo  фертилизация (IVF). Подходящ 

за наблюдение на растителни обекти, както и в цитологията, патологията и други области.

гл. ас.Паолина Лукова paolina.lukova@gmail.com "Фармакогнозия и фармацевтична химия"

86 Спектрофотометър UV-VIS, Libra S70, Biochrom Количествен анализ доц.Калин Иванов kalin.ivanov@mu-plovdiv.bg "Фармакогнозия и фармацевтична химия"

87
Спектрофотометър инфрачервен Bruker Качествен анализ на проби доц.Калин Иванов kalin.ivanov@mu-plovdiv.bg "Фармакогнозия и фармацевтична химия"

88 Хроматограф течен Varian Pro Star Качествен и количествен анализ на субстанции в проби (UV детектор) гл.ас. Станислава Иванова stanislava_sl@abv.bg  "Фармакогнозия и фармацевтична химия"

89
Хроматограф газов Bruker EVOQ436-GC TQ Система за GC/MS/MS анализи и изследвания; Количествено и качествено определяне на биологично активни 

вещества.

проф. д-р Людмил Пейчев, дм сл.тел. 032/602-498 "Фармакология и лекарствена токсикология"

90
Апарат за електрошок на гризачи ЕСТ За изследване на противогърчоводействие на лекарства проф. д-р Людмил Пейчев, дм сл.тел. 032/602-498 "Фармакология и лекарствена токсикология"

91

Система за изследване 

съкратителна активност на 

изолирани гладкомускулни (ГМ) 

препарати

Тензодетектори Swema (Stockholm, Sweden);  

усилвател Microtechna (Prague, Czech Republic);  

рекордер Linseis polygraph (Selb, Germany)

Изометрично регистриране  на ГМ съкратителна активност и реактивност. Отчитане на лекарство-

индуцираните промени, контракция или релаксация.

проф. Пламен Загорчев, дбн; 

проф.Валентин Турийски, дб

Plamen.Zagorchev@mu-plovdiv.bg; 

Valentin.Turiyski@mu-plovdiv.bg

"Физика и биофизика"

92

Система за изследване на 

биоелектрична активност (БЕА) 

на изолирани ГМ препарати -  

единичен захарозен мост

Тензодетектори Swema (Stockholm, Sweden);  

усилвател Microtechna (Prague, Czech Republic);  

рекордер Linseis polygraph (Selb, Germany)

Измерване стойността на мембранния потенциал и регистриране на промяната му в резултат на 

фармакологични въздействия

проф. Пламен Загорчев, дбн; 

проф.Валентин Турийски, дб

Plamen.Zagorchev@mu-plovdiv.bg; 

Valentin.Turiyski@mu-plovdiv.bg

"Физика и биофизика"

93

Система за електростимулация 

на изолирани ГМ тъкани

Платинени електроди. Електростимулатор 

произведени по поръчка в инжинерната 

лаборатория на (БАН)

При стимулация на изолираните препарати се регистрират отговори в резултат на възбуждане на нервните 

структури лежащи в полето на електрическа стимулация. 

проф. Валентин Турийски, дб Valentin.Turiyski@mu-plovdiv.bg "Физика и биофизика"

94
Анализатор (real time cell 

analyzer)

Acea XCelligence Изследване в реално време характеристики на клетъчни монослоеве на база общ електрически импеданс. проф. Валентин Турийски, дб Valentin.Turiyski@mu-plovdiv.bg "Физика и биофизика"

95
Прототип на RPM (Random 

position machine)

Собствена изработка на катедрата по медицинска 

физика и биофизика  

In vivo тестове с лабораторни плъхове в условия на симулирана микрогравитация. проф. Валентин Турийски, дб Valentin.Turiyski@mu-plovdiv.bg "Физика и биофизика"

96 Спектрофотометър Ultrospec 3300 pro UV-Vis Измерване на светлинна абсорбция във видимата и ултравиолетовата област доц. К. Гавазов, дх kgavazov@abv.bg "Химични науки"

97 Спектрофотометър (двулъчев) Spectronic Camspec M550 Измерване на светлинна абсорбция във видимата и ултравиолетовата област  доц. К. Гавазов, дх kgavazov@abv.bg "Химични науки"

98 Спектрометър инфрачервен Avatar 330 FT-IR Регистриране на ИЧ-спектри проф. М. Аргирова, дхн mariyana.argirova@mu-plovdiv.bg "Химични науки"

99
Апарат за изследване на 

корозионни потенциали

Dentotest SIX Изследване на корозионни потенциали гл. ас. Д. Кираджийска, дх denitsa.kiradzhiyska@mu-plovdiv.bg "Химични науки"

100 рН метър InoLab  WTW720  Измерване на рН  доц. К. Гавазов, дх kgavazov@abv.bg "Химични науки"

101
Турбидиметър HI88703 Изследване на колоидни разтвори гл. ас. Д. Кираджийска, дх denitsa.kiradzhiyska@mu-plovdiv.bg "Химични науки"

102
Кондуктометър Cond 315i Изследване на електропроводимост на течности гл. ас. Д. Кираджийска, дх denitsa.kiradzhiyska@mu-plovdiv.bg "Химични науки"
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