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Катедра по Фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София

Образование
2020 г. доктор на науките по Фармацевтична химия (тема: Заместените метилксантини –

матрица за получаване на съединения с потенциален ефект при
невродегенеративни заболявания)

2016 – 2019 г. – Специалност по Токсикология и токсикологичен анализ, МУ-София

2005 – 2008 г. – Специалност по Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика, МУ-София

1991 - 1994 г. – Специалност по Анализ на лекарствените средства, МУ-София

1987 - 1990 г. – Редовен докторант по Фармацевтична химия (тема: Синтез и изследване на 8-
заместени производни на 1,3,7-триметилксантина с биологична активност)

1980 - 1985 г. – Магистър по фармация, МУ-София

Заемани длъжности за последните пет години
2013 г. – until now – професор по Фармацевтична химия, Катедра по Фармацевтична химия,

Фармацевтичен факултет, МУ-София
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Основна област и подобласти н анаучни изследвания
Фармацевтична химия и химия на биологично-активните вещества, Органичен синтез,
Лекарствен дизайн, Анализ на лекарства и биологично-активни съединения,
включително и в биологична среда
Допълнителни области и подобласти на научни изследвания
In vitro оценка, токсикологична оценка, оценка на невро- и хепато-токсичност
Специализации в чужбина и международно сътрудничество
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1990 – до сега – Българско научно дружество по фармация

2019- до сега – Научно Дружество по Токсикология

2019 – до сега – Европейска федерация на токсиколозите (EUROTOX)

2019- до сега – Международен съюз по токсикология (IUTOX)
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Участие в проекти, финансираниот ФНИ, презпоследните 5 години

Участие в проекти, финансирани от други изпочници, през последните 5 години

Финансиращаорганизация:СМН при МУ-София

Тип на конкурса и година: Конкурс Грант 2017

Номер или акроним на проекта: Договор № Д-90/2017

Тема: Синтез на 1-заместени метилксантинови производни, молекулно моделиране и
изследване на предполагаема антихолинестеразна активност.

Ръководител на проекта: проф. Ал. Златков, дфн

Статус на проекта: завършен.

Финансиращаорганизация:СМН при МУ-София

Тип на конкурса и година: Конкурс Грант 2021

Номер или акроним на проекта: Договор № Д -10/2021

Тема: Молекулно моделиране, синтез и изследванена МАО инхибиращ ефект на нови
N-пиролилкарбоксамиди

Ръководител на проекта: проф. Ал. Златков, дфн

Статус на проекта: завършен.

Финансиращаорганизация:СМН при МУ-София

Тип на конкурса и година: Конкурс 2022

Номер или акроним на проекта: Договор № Д -106/2022

Тема: Структурно-базирано виртуално репрофилиране на FDA-одобрени лекарствени
вещества като потенциални агенти за лечение на болестта на Алцхаймер

Ръководител на проекта: проф. Ал. Златков, дфн

Статус на проекта: в процес на изпълнение.


